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मॉडयुल I  

१ 
बाजार अर्थव्यवस्र्ा आणि शासन ससं्र्ा - I 

 

घटक रचना (Unit Structure) 

१.०  उद्दीष्ट े

१.१  प्रस्तावना 

१.२  कल्याणकारी अथथशास्त्राची प्रमेय 

१.३  एकरकमी कर आणण हस्ताांतरण 

१.४  साराांश 

१.५  सराव प्रश्न 

 

१.० उद्दीष्ट े(OBJECTIVES) 

 

या प्रकरणाचा अभ्यास केल्यावर, आपण हे समजू शकतो की बाजारपेठेतील अथथव्यवस्थेत 

सरकारचा हस्तके्षप णकती महत्वाचा आहे, तसेच सरकार अथथव्यवस्थेत हस्तके्षप 

करण्यासाठी कोणत्या साधनाचा उपयोग करते, हे देखील आपणास समजेल. तसेच त्याचा 

अथथकारणावर काय पररणाम होतो याचा अभ्यास देखील या प्रकरणाचा भाग आहे.  

 

१.२ प्रस्तावना (INTRODUCTION) 

 

सावथजणनक अथथशास्त्राच्या अभ्यासाला एक दीघथ परांपरा आह.े हे जॉन स्टुअटथ  णमल आणण 

डेणव्हड ररकाडो याांच्या मूळ राजकीय अथथव्यवस्थेमधून कर णवशे्लषणाच्या सावथजणनक 

अथथशास्त्रात सावथजणनक णवत्त परांपरदे्वार ेणवकणसत झाले आहे. आणण आता नवीन राजकीय 

अथथव्यवस्थेच्या णवकासासह ते आपल्या मूळ स्वरुपात परत आले आहे. शास्त्र म्हणून 

अथथशास्त्राच्या अभ्यासास सरुुवात झाल्यापासून  सावथजणनक अथथशास्त्र ही अथथशास्त्राची 

मखु्य शाखा राणहली आहे. व्यावहाररक धोरण णवशे्लषणास पाया प्रदान करणे, हा उदे्दश  

घेऊनच सावथजणनक अथथशास्त्रज्ाांची वाटचाल  राणहली आह,े जरी अभ्यासलेले मदेु्द आणण 

वापरलेल्या णवशे्लषण पद्धती कालाांतराने णवकणसत झाल्या णकां वा बदलल्या असतील तरी 

कठोर आणण ससुांगत मागाथने आणथथक धोरणाला सांबोणधत करण्यासाठी एक सांघणटत आणण 

ससुांगत रचना देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. 

 

व्यापक अथाथने पाणहल्यास, सावथजणनक अथथशास्त्र म्हणजे आणथथक कायथक्षमता, णवतरण 

आणण सरकारच्या आणथथक धोरणाचा अभ्यास होय. बाह्यतेच्या अणस्तत्वामळेु, कर 
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चकुवण्याचे हेतू आणण नोकरशाही णनणथय घेण्याच्या प्रणियेचे स्पष्टीकरण तसेच 

बाजारपेठेतील अपयशाला णमळालेल्या प्रणतणिया याांनी हा णवषय व्यापलेला आह.े या 

णवस्ततृ के्षत्रावर पोहोचण्यापूवी, सावथजणनक अथथशास्त्राची सरुुवात  सरकारी उत्पन्न आणण 

सरकारी खचथ या पयंत मयाथणदत अत्यांत अरुां द झाली होती.  

 

सरकार काय णनणथय घेते आणण सरकारणे काय णनणथय घ्यावेत, या दोन्ही गोष्टी समजून 

घेण्याचा प्रयत्न सावथजणनक अथथशास्त्र करत असते. सरकार णनणथय कसे घेते हे समजून 

घेण्यासाठी, सरकारमधील णनणथय घेणार याांचा हेतू काय आहे  णनणथय घेणार ेकसे णनवडले 

जातात  आणण बाहेरील ताकदींद्वार े त्याांच्यावर कसा प्रभाव पडला जातो   हे तपासणे 

आवश्यक आहे. काय णनणथय घ्यावेत हे ठरणवण्यासाठी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या 

पयाथयाांचा णवचार करणे आवश्यक आहे तसेच अवलांबण्यात येणारया पयांयाांचा पररणाम 

देखील णवचारात घ्यावा लागतो. या सवथ पैलूांचा णवचार सावथजनीक अथथशास्त्रात होतो आणण 

या सवथ बाबींचा अभ्यास आपण या व पढुील प्रकरणामध्ये करणार आहोत. 

 

१.३ कल्यािकारी अर्थशास्त्राची प्रमेय (THEOREMS OF WELFARE 

ECONOMICS) 

 

१.३.१. पॅरटेो-कायथक्षमता (Pareto-Efficiency): 

वेगवेगळ्या पररणस्थती णवतरणासांबांधी योग्य णनणथय घेणे णह एक प्रमखु समस्या आह.े अशा 

पररणस्थती मध्ये अशा एका प्रणियेची आवश्यकता असते णजच्यामळेु ग्राहकाच्या सांभाव्य 

वैणवध्यपूणथ दृष्टीकोन आणण णवतरणापासून कायथक्षमता वेगळी ठेवता येईल. अशा प्रणियेच्या 

शोधात असलेले अथथशास्त्रज् पॅरटेो-कायथक्षमता (Pareto-Efficiency) चा वापर करतात. 

या सांकल्पनेच्या पाठीशी असलेले तत्वज्ान असे साांगते, कायथक्षमता म्हणजे अशी अवस्था 

जी कोणत्याही शोषणाणशवाय आणथथक लाभ णमळवून देत आहे. पढेु अशा प्रकारचे णवतरण 

सणुनणित करत असताना असे कोणते लाभ उपलब्ध आहेत का? हे पाहणे आवश्यक आहे. 

णवशेष म्हणजे पॅरटेो-कायथक्षमता, सांसाधनाांचे पनुणवथतरण करणे शक्य आहे की नाही, यावर 

णवचार करून वाटपाचा णनणथय घेते ज्यामळेु कमीतकमी एका ग्राहकाला इतर कोणत्याही 

नकुसानीणशवाय लाभ होऊ शकेल. जर हे करणे शक्य असेल तर तेथे कोणत्याही 

शोषणाणशवाय आणथथक लाभ  होईल. जवे्हा कोणतेही सधुाररत पनुणवथतरण सापडत नाही, 

तेव्हा प्रारांणभक णस्थती पॅरटेो-कायथक्षम मानली जाते. वरील पररक्षणात सांसाधनाांचे कायथक्षम 

आणण समाधानकारक णवतरण साध्य केल्यास त्यास कायथक्षम णवतरण समजले जाईल. 

स्पधाथत्मक अथथव्यवस्थेमध्ये लागू होणार या पॅरटेो -कायथक्षमतेचे अचूक णवधान 

शोधण्यासाठी, व्यवहायथ वाटप काय असेल? हे पाहणे आवश्यक राहील, अथथव्यवस्थेच्या 

प्रारांणभक सांपत्ती आणण उत्पादन तांत्रज्ानाचा वापर केल्यास उत्पादनाचे वाटप शक्य आहे. 

प्रारांणभक सांपत्ती (ω,) जर उत्पादन योजना (y) असेल तर (X) हे उपभोगाचे णवतरण 

असेल.   

x = y + ω.  ............१ 
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पढेु पॅरटेो-कायथक्षमतेची चाचणी व्यवहायथ वाटप वापरून केली जाते. पॅरटेो-कायथक्षमतेची 

जास्त योग्य व्याख्या पढुीलप्रमाणे. 

 

व्याख्या:  
 

इतर कोणतेही  व्यवहायथ वाटप X उपलब्ध नसल्यास व्यवहायथ उपभोग वाटप xˆ हे पॅरटेो -

कायथक्षम असेल. 

१. X हे णवतरण सवथ ग्राहकाांना कमीत कमी xˆ इतकी उपयकु्तता देते. 

२. X हे णवतरण कमीतकमी एका ग्राहकास xˆ पेक्षा अणधक उपयकु्तता देते. 

 

वरील दोन अटींचा साराांश असा की, पयाथयी वाटप उपलब्ध नसल्यास णवतरण xˆ हे पॅरटेो 

कायथक्षम आहे. ज्यामळेु कोणाचेही नकुसान न करता इतराांचे काल्यान साधता येईल. 

म्हणजेच अथथव्यवस्थेत एखाद्याला णमळणारया आणथथक फायद्यामळेु दसुरया एखाद्याला 

नकुसान होणार नाही.  

 

या टप्पप्पयावर हे देखील लक्षात घेतले पाणहजे की, पॅरटेो-कायथक्षमतेची व्याख्या नकारात्मक 

णवतरणापेक्षा, काही चाांगले शोधण्यात अक्षम आहे. ती कायथक्षमतेच्या व्याख्येपेक्षा काही 

वेगळी आहे ज े वाटपातील काही सकारात्मक बाबी शोधते. पॅरटेो-कायथक्षमता णवतरणाच्या 

समस्याांचा सामना करण्याऐवजी कोणाची तरी बाजू घेते. म्हणूनच पॅरटेो-कायथक्षमता अनेक  

ग्राहकाांवर काम करते. 

 

१.३.२. कल्यािकारी अर्थशास्त्राची प्रमये: 

अथथव्यवस्थेचे कल्याणकारी गणुधमथ , ज्याांना सामान्यत: कल्याण अथथशास्त्राचे दोन प्रमेय 

म्हणून ओळखले जाते, जे स्पधाथत्मक अथथव्यवस्थेच्या इष्टतेबद्दलच्या दाव्याांचा आधार 

आहे. थोडक्यात, प्रथम प्रमेय नमूद करते स्पधाथत्मक  सांतलुन म्हणजे परटेो-कायथक्षमता 

आणण णद्वतीय प्रमेय हे कोणतेही पॅरटेो-कायथक्षम वाटप स्पधाथत्मक समतोल म्हणून णवकें णित 

केले जाऊ शकते. एकणत्रतपणे णवचार केल्यास, कल्याणकारी अथथशास्त्राची प्रमेय णह 

धोरणात्मक दृष््ट या  महत्वपवपूणथ आहेत आणण त्याांनी स्पधाला प्रोत्साहन णदले आहे. एजवथथ 

बॉक्स आकृतीचा वापर करून दोन्ही-प्रमेय दोन ग्राहक णवणनमय अथथव्यवस्थेसाठी सहजपणे 

दशथणवले समजून घेतली जाऊ शकतात. पणहली पायरी म्हणजे पॅरटेो-कायथक्षम वाटप वेगळे 

करणे. आकृती १.१  आणण णबांदू ‘a’ वरील वाटप णवचारात घेतल्यास. हे पॅरटेो-कायथक्षम 

वाटप नसल्याचे दशथणवण्यासाठी, पयाथयी वाटप शोधणे आवश्यक आहे जे कमीतकमी एका 

ग्राहकाला उच्चतम उपयकु्तता प्रदान करले आणण इतर ग्राहकाांना णनम्न उपयोणगता देणार 

नाही.णबांदू ‘b’ वरील  णवतारानाकडे  जात असताना णबांदू ‘a’ च्या तलुनेत दोन्ही ग्राहकाांची 

उपयकु्तता वाढते — अशा पररणस्थतीत णबांदू ‘b’  णबांदू ‘a’ पेक्षा  पॅरटेो-कायथक्षम आह.े 

यावरून हेणसद्ध होते की णबांदू ‘a’ पॅरटेो-कायथक्षम नाही. णबांदू ‘c’ चे वाटप दोन्ही ग्राहकाांना 

णबांदू ‘b’ पेक्षा जास्त उपयकु्तता प्रदान करते. णबांदू ‘c’ चे वाटप परटेो-कायथक्षम आहे. णबांदू ‘c’ 

पासून प्रारांभ केल्यास,पढुील वाटपात कोणत्याही बदलाांमुळे कमीतकमी एका ग्राहकाची 

उपयकु्तता कमी होते. णबांदू ‘c’ ची वैणशष््टय म्हणजे तो दोन ग्राहकाांच्या समवतृ्ती विाांमधील 
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स्पणशथकतेच्या णबांदूवर आहे. हा स्पणशथकेचा णबांदू असल्याने त्यापासून दूर गेल्यास दोन 

ग्राहकाांपैकी एकास णनम्न समवतृ्ती विावर स्थानाांतर करावे लागेल . उदासीनता वि 

स्पणशथका असल्याने त्याांचे उतार समान असतात. म्हणून MRS1 1,2 = MRS2 1,2. 

(1.2)  

 

 
आकृती १.१ 

 

ही समानता सणुनणित करते की पणहला ग्राहक वस्तू २ साठी वस्तू १ ची आदला बदल  

करू इणच्ित असेल त्या दरानेच  दसुरा ग्राहक त्या दोन वस्तूांची आदलाबदल करले. स्पशथ 

णबांदूवरील दोन ग्राहकाांच्या सीमाांत मूल्याांकनाची ही समानता पररणामी पढेु कोणत्याही 

ग्राहकास नकुसान न करता दसुर याचा फायदा करतनाही आणण त्यामळेु णबांदू c परटेो 

कायथक्षम बनतो. णबांदू c वरील परटेो-कायथक्षम वाटप हे वेगळे नाही. खरां तर दोन ग्राहकाांच्या 

समवतृ्ती विाांमधील स्पशाथचे अनेक णबांदू आहेत. दसुर ेपरटेो-कायथक्षम वाटप आकृती १.१ 

मधील णबांदू d वर आहे. एकणत्रतपणे, सवथ पॅरटेो-कायथक्षम वाटप एजव्हथथ बॉक्समध्ये एक 

लोकस तयार करतात ज्यास करार वि म्हणतात. वरील णववेचनावरून  आता प्रथम प्रमेय 

प्रदणशथत करणे शक्य आहे. प्रारांणभक वाटप णबांदू  णकां मत रषेेद्वार े एक स्पधाथत्मक समतोल 

देतो, ω, ते एकाच वेळी दोन्ही समवतृ्ती  विाांना स्पशथ करते. स्पणशथकतेचा सामान्य णबांदू 

ग्राहकाांच्या णनवडीमध्ये होतो ज्यामळेु मागणीच्या समतोल पातळीवर पररणाम होतो. 

आकृती १.२ मध्ये णबांदू e द्वार े अशी समतोलता दशथणवली जाते. समतोलपणा समवतृ्ती 

विाांच्या स्पणशथकेचा णबांदू असल्यामळेु तो परटेो-कायथक्षम देखील असणे आवश्यक आहे. 

एजवथथ बॉक्ससाठी, हे प्रणतस्पधी सांतलुन पॅरटेो-कायथक्षम आह.े हा पररणाम पाहण्याचा 

वैकणल्पक मागथ हे लक्षात ठेवणे आहे की प्रत्येक ग्राहक त्या क्षणी उपयकु्तता वाढणवतो णजथे 

त्याांची बजेटची मयाथदा सवाथणधक समवतृ्ती विाांकडे स्पशथ करते. सीमाांत पयाथयता दर  
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वापरुन, ग्राहकाांसाठी MRSh 1,2 = p1/p2 असलेली. स्पधाथत्मक समज अशी आहे की 

दोन्ही ग्राहक एकाच णकां मतींच्या गटावर प्रणतणिया देतात,  

 

MRS1 1,2 = p1 p2 = MRS2 1,2. (1.3) 

 
आकृती १.२ 

 

या णस्थतीची तलुना केल्यास एक वैकणल्पक प्रात्यणक्षक णमळते की स्पधाथत्मक समतोल 

पेरटेो-कायथक्षम आहे. कायथक्षमता सणुनणित करण्यासाठी वेगवेगळ्या आणथथक मध्यस्थाांच्या 

स्वतांत्र णनणथयाांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी णकां मतींची पनु्हा भूणमका दशथवते. या चचाचा 

साराांश प्रमेयाच्या णवधानात देता येतो. 

 

१.३.२.१ कल्यािकारी अर्थशास्त्राचे पणहला प्रमये: 

हे अनेक अथथशास्त्रज्ाांनी मानी केले आहे की पूणथ स्पधाथ हा बाजारपेठेचा  एक आदशथ प्रकार 

आहे जो परटेो इष्टतमता णकां वा जास्तीत जास्त समाज कल्याणची प्राप्ती सणुनणित करतो 

कारण पूणथ स्पधाथ यासाठी आवश्यक असलेल्या सवथ सीमाांत अटी पूणथ करते. मूलत: परटेो 

इष्टतमतेमध्ये समदुायाच्या सांसाधनाांचा वापर आणण वाटपात कायथक्षमता समाणवष्ट असते. 

वर दशथणवल्याप्रमाणे, जर परटेो कायथक्षमता प्राप्त झाली नाही तर असे सूणचत होते की 

कोणचेही नकुसान केल्याणशवाय एखाद्याचे भले केले जाऊ शकते. अशा एका सावथजणनक 

धोरणाद्वार े सांसाधनाांचे पनुगथठन करून समाज कल्याण वाढवण्याची सांधी आहे,  उत्तम 

प्रकार ेस्पधाथत्मक बाजारपेठेत पोहोचलेल्या सामान्य समतोलपणाचे एक महत्वपवाचे वैणशष््टय 

म्हणजे परटेो इष्टतमतेच्या अथाथने जास्तीत जास्त समाज कल्याण णकां वा आणथथक 

कायथक्षमता वाढवणे. हे कल्याणकारी अथथशास्त्राचे पणहले णकां वा मूलभूत प्रमेय म्हणून 

ओळखले जाते. ह े प्रमेय म्हणजे, व्यक्तींमध्ये बदल होण्यापासून णकां वा णभन्न वस्तूांच्या 

उत्पादनात सांसाधनाांचे वाटप करण्यापासून त्याांचे कल्याण वाढणवण्याच्या सवथ शक्यता 
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होय. कल्याणकारी अथथशास्त्राच्या पणहल्या प्रमेयानसुार स्पधाथत्मक समतोल कसा ठरतो हे 

हे आपण पढेु पाहणार आहते. 

 

१) पूिथ स्पर्ाथ, वस्तूंचे कायथक्षम वाटप  णकंवा इष्टतम णवतरि: 

ग्राहकाांमध्ये वस्तूांच्या णवतरणासांदभाथत परटेो इष्टतमता गाठण्यासाठी ‚X‛ आणण ‚Y‛ या दोन 

वस्तूमधील प्रणतस्थापना दर (MRS) कोणत्याही जोडीच्या ग्राहकाांसाठी समान असावा. 

‚A‛ आणण ‚B‛ असे दोन ग्राहक ज्याांच्यात दोन वस्तू  ‚X‛ आणण ‚Y‛ णवतरीत करायच्या 

आहेत. पूणथ स्पधाअांतगथत सवथ वस्तूांचे दर णदले जातात आणण ते सवथ ग्राहकाांना समान 

असतात . असेही गणृहत धरले जाते की ग्राहक त्याांच्या बजेटच्या मयाथदेच्या अधीन त्याांचे 

जास्तीत जास्त समाधान करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आता दोन वस्तूांच्या णकां मती 

णदल्यास ग्राहक ‚A‛ जेव्हा ‚X‛ आणण ‚Y‛ या दोन वस्तू खरदेी करतो तेव्हा त्याचे समाधान 

अणधक वाढवते. 

MRS
A

xy = Px/Py …………………………………………………… (१) 

 

‚X‛ आणण ‚Y‛ या दोन वस्तू इतक्या प्रमाणात खरदेी केल्या व वापरल्या जातात तेव्हा 

ग्राहक B देखील समतोल (जास्तीत जास्त समाधान) प्राप्त करले: 

MRS
B

xy = Px/Py ……………………………………………………(२) 

 

सवथ ग्राहकाांसाठी वस्तूांच्या णकां मती समान णकां वा एकसारख्या असणे ही पूणथ स्पधाची 

महत्वाची अट  असल्याने, वरील दोन समीकरणे (१) आणण (२) मधील Px/Py वस्तूांचे 

मूल्य प्रमाण ग्राहक ‚A‛ आणण ग्राहक  ‚B‛ याांच्यासाठी  समान असेल. म्हणूनच, वरील (१) 

आणण (२) समीकरणाांवरून असे लक्षात येते की पूणथ स्पधाच्या अटींमध्ये ‘X’ आणण ‘Y’ या 

दोन वस्तूांमधील प्रणतस्थापनाचा णकरकोळ दर दोन ग्राहकाांसाठी समान असेल. तो पढुील 

प्रमाणे, 

MRS
A

xy = Px/Py = MRS
B

xy = Px/Py 

 

सदर पररणाम हा कोणत्याही ग्राहकाच्या जोडीच्या सांदभाथत कोणत्याही वस्तूांच्या जोडीसाठी 

योग्य असतील. 

 

ii) पूिथ स्पर्ाथ आणि घटकांचे इस्टतम वाटप: 

पॅरटेो इष्टतमतेची दसुरी सीमान्त अट णवणवध वस्तूांच्या उत्पादन घटकाांच्या योग्य वाटपाशी 

सांबांणधत आहे. या अटीस अनसुरून कोणत्याही दोन घटकाांमधील दरातील ताांणत्रक 

अदलाबदलीचा दर (MRTS) कोणत्याही दोन वस्तूांच्या उत्पादनात उत्पादन घटक, 

उदाहरणाथथ श्रम आणण भाांडवल याांच्यातील अदलाबदलीचा दर समान असले पाणहजे. ही 

पररणस्थती पूणथ स्पधातूनही णमळणवली जाऊ शकते. पूणथ स्पधात काम करणारया 

उत्पादनसांस्थेसाठी उत्पादन घटकासाठी पूणथ स्पधाथत्मक णकां मतीत णदलेली असते व ती 

समान असून समतोल असते (म्हणजेच, णदलेल्या स्तरासाठी कमीतकमी उत्पादन खचथ 

करते) णदलेल्या उत्पादन घटकाांच्या जोडीमध्ये सम उत्पादन वि आणण सम उत्पादन खचथ 

वि एकमेकास स्पशथ करतात. सम उत्पादन विाचा उतार दोन घटकाांमधील ताांणत्रक 
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बदलीचा णकरकोळ दर दशथणवतो आणण सम उत्पादन खचथ विाचा उतार दोन घटकाांच्या 

णकां मतींचे प्रमाण दशथणवतो. अशा प्रकार े पूणथ स्पधाअांतगथत उत्पादन खचथ कमी करणारी 

उत्पादन सांस्था वस्तू  ‘X’ चे उत्पादन करत असताना सीमाांत ताांणत्रक अदलाबदलीचा दर  

दोन घटकाांच्या णकां मतीचे गणुोत्तराइतका होईल.  

MRS
x

LK = w/r…………………. (1) 

 

णजथे अनिुमे ‘w’ आणण ‘r ’ हे  श्रम आणण भाांडवलाचे दर आहेत आणण MRTS
x

LK ‚X‛ 

वस्तूच्या उत्पादनात कामगार आणण भाांडवलामधील ताांणत्रक प्रतीस्थापनेचा सीमाांत दर 

आहे. तसेच उत्पादन सांस्था ‘B’ ‚Y‛ वस्तूचे  उत्पादन करते  आणण पूणथ स्पधाखाली काम 

करते तेव्हा  श्रम आणण भाांडवलाच्या प्रतीस्थापनेचा सीमाांत दर पढुील प्रमाणे  असतो. 

MPS
Y

LK = w/r ………………….(२) 

 

पूणथस्पधाथ अांतगथत घटकाांची णकां मत सवथ उत्पादन सांस्थाांसाठी समान असते, म्हणून प्रत्येक 

उत्पादन सांस्थाांसाठी अशा घटकाांचा वापर अशा प्रकार े समायोणजत करले की वस्तूांच्या 

उत्पादनात श्रम आणण भाांडवल याांच्या ताांणत्रक बदलाचा सीमाांत दर  (MRTS) सूत्रातील 

w/r इतका असेल. इतर शब्दाांमध्ये समान घटक णकां मतीचे गणुोत्तर या सवांसाठी समान 

असेल आणण वेगवेगळ्या वस्तू तयार करणार या या कां पन्याांचे MRTSLK समान केले 

जातील. त्यानांतर पूणथ स्पधाथ अांतगथत (१) आणण (२) सूत्रानसुार पढुील सूत्र णमळेल. 

MRS
x

LK = MPS
Y

LK 

 

यावरून असे लक्ष्यात येते णक, पूणथ स्पधाथ णवणवध उत्पादनसांस्थाांना त्याांच्या 

उत्पादनाकरीता उणचत सांसाधन णवतरणाची हमी देते. 

 

iii) पूिथ स्पर्ाथ आणि सामान्य आणर्थक कायथक्षमता: 

परटेो कायथक्षमता गाठण्यासाठी सवाथत महत्वाची अट अशी आहे ती म्हणजे वाटपाची इष्टतम 

णदशा णकां वा उत्पादनाची रचना होय. दसुर या शब्दाांत साांगायचे तर या पररणस्थतीत णवणवध 

वस्तूांचे णकती प्रमाणात उत्पादन केले पाणहज ेआणण त्यानसुार सांसाधने वाटप केली जाणे 

आवश्यक आहे. यास सांसाधनाांच्या इष्टतम वाटपासाठीच्या सामान्य णस्थतीच्या सांदभाथत 

असल्यामळेु या अटीस सामान्य आणथथक कायथक्षमतेची अट असे देखील सांबोधले जाते. ही 

अट असे नमूद करते की, कोणत्याही ग्राहकाला कोणत्याही दोन वस्तूांमधील प्रणतस्थापनाचा 

सीमाांत दर हा या दोन वस्तूांमधील समाजाच्या पररवतथनाच्या सीमाांत दराइतकाच असावा 

पूणथ स्पधाच्या अटीनसुार, प्रत्येक उत्पादनसांस्था  समतोलाइतके उत्पादन करते. पररणामी 

वस्तूांचा सीमाांत उत्पादन खचथ हा वस्तूच्या णकां मतीइतकीच आहे. अशा प्रकार,े पूणथ 

स्पधातील उत्पादन सांस्थाांसाठी, MCx= Px, MCy = Py, णजथे MCx, आणण MCy, वस्तू 

'X' आणण 'Y' चे उत्पादन घेण्यासाठी अनिुमे ' Px ' आणण ' Py' इतका उत्पादन खचथ 

आहे. म्हणून, असा णनष्कषथ काढता येतो की पूणथ स्पधातील उत्पादन सांस्था जेव्हा त्या 

वस्तूांचे उत्पादन पढुील प्रमाणात करतात तेव्हा समतोलात  असतात. 

MCx /MCy = Px =Py ……………………… (१) 
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दोन वस्तूांच्या सीमाांत उत्पादन खचाथचे गणुोत्तर त्याांच्यातील पररवतथनाचा सीमाांत दर 

दशथवते. म्हणूनच, प्रत्येक उत्पादन सांस्था णह पूणथ स्पधात कायथरत असते. 

MRTxy = MCx/MCy =Px/Py …………………….(२) 

 

जेव्हा खरदेीच्या बाजूने पूणथ स्पधाथ अणस्तत्वात असते, तेव्हा प्रत्येक ग्राहक त्याचे समाधान 

वाढवत असतो आणण समतोल णस्थतीत असतो जेथे णदलेल्या बजेट रषेेला त्याच्या समवतृ्ती  

विाने स्पशथ केलेला असतो. दसुरया शब्दाांत स्पष्ठ करावयाचे झाल्यास, पढुील णस्थती मध्ये 

प्रत्येक ग्राहक समतोल णस्थतीत असतो जेव्हा: 

MRSxy = Px/Py,  

 

पूणथ स्पधाअांतगथत, Px/Py या दोन वस्तूांच्या णकां मतींचे गणुोत्तर ग्राहक आणण उत्पादकासाठी 

समान आह,े ते MRSxy = MRTxy वरील (१) आणण (२) वरून खालीलप्रमाणे आहे. 

 

 
आकृती क्र. १.३ पूिथ स्परे्अंतर्थत X  पॅरटेो- इस्टतम उत्पादनाची रचना. 

 

त्याचप्रमाणे, इतर कोणत्याही वस्तूांच्या जोडीसाठी णह णस्थती उत्तम राहील. अशा प्रकार,े 

पूणथ स्पधाथ पॅरटेो इष्टतम रचना णकां वा उत्पादनाच्या णदशेसाठी आवश्यक असलेल्या सामान्य 

णस्थतीचे समाधान करते. हे आकृती १.३ मध्ये दशथणवले आहे जेथे समवतृ्ती वि IC2 

मधील स्पशथ णबांदू Q वर, ग्राहकाांच्या आवडीणनवडी दशथणवण्यात आल्या आहेत आणण 

पररवतथन वि TT’ समदुायाच्या उत्पादन शक्यताांचे प्रणतणनणधत्व करतो, सामान्य समतोल 

पूणथ स्पधात साधला जातो. Q या समतोल णबांदूवर, X  वस्तूांचे OM इतके उत्पादन, तर ON 

इतके उत्पादन Y वस्तूांचे केले जाते. ग्राहक त्याच्या उच्चतम शक्य समवतृ्ती वि IC2 वर 

आहे, आणण MRSxy = MRTxy या उत्पादनाच्या णमश्रणातून कोणतेही णवचलन (X चे 

OM आणण Y चे ON) ग्राहकाांचे कल्याण कमी करले. अशाप्रकार,े णबांदू Q मधील 

स्पधाथत्मक समतोल पॅरटेो उत्पादनाच्या चाांगल्या णदशेचे प्रणतणनणधत्व करतो. 
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iv) पररपूिथ स्पर्ाथ आणि णवशेणषकरिाची इस्टतम पातळी: 

णवणवध उत्पादन सांस्थाद्वारे उत्पादनातील णवशेषीकरणाच्या पातळी सांदभाथत पॅरटेो 

इष्टतमतेसाठी, कोणत्याही दोन उत्पादनाांमधील पररवतथनाचा सीमाांत दर (MRT) दोन 

उत्पादने तयार करणारया कोणत्याही दोन उत्पादन सांस्थाांसाठी समान असावा. ‘X’ आणण 

‘Y’ या दोन उत्पादनाांची णनणमथती करणारया A आणण B या दोन उत्पादन सांस्था गहृीत 

धरल्यास. उत्पादनाांच्या णवशेणशकरणाच्या पातळी सांदभाथत पॅरटेो इष्टतमता गाठण्यासाठी 

पढुील णस्थती आवश्यक आहे: 

MRT
A

xy = MRT
B

xy  

 

येथे MRT उत्पादने X आणण Y मधील रूपाांतरना चा सीमाांत दर दशथवते. 

 

आता, पूणथ स्पधाअांतगथत काम करणारी आणण X आणण Y णह दोन उत्पादने तयार करणारी 

उत्पादन सांस्था, दोन उत्पादनामधील बदलाांच्या सीमाांत दाराशी (MRTxy) दोन 

उत्पादनाांच्या णकमतीच्या गणुोत्तराची बरोबरी करले जेणेकरून त्याचा नफा अणधकतम 

होईल. या णठकाणी अनेक उत्पादने घेणारी उत्पादन सांस्था समतोल पातळीवर असेल. 

 

पररवतथन वि एक सम-महसूल रषेेला स्पशथ करले. पररवतथन विा सह सम-महसूल विाच्या 

स्पणशथका दोन उत्पादनाांच्या णकां मतीच्या गणुोत्तरासह, दोन उत्पादनाांमधील पररवतथनाच्या 

सीमाांत दराची समानता दशथवते. पूणथ स्पधाअांतगथत सवथ उत्पादनाांच्या णकां मती सवथ 

उत्पादनसांस्थाांसाठी समान णकां वा एकसमान असतात, उत्पादन सांस्था केवळ णकां मती घेणार े

असतात त्याांचा उत्पादनाांच्या णकां मतींवर वैयणक्तक प्रभाव नसतो. पररणामी, पूणथ स्पधात 

असलेल्या सवथ उत्पादन सांस्था त्याांच्या उत्पादनाांच्या णकां मतीच्या समान गणुोत्तरासह दोन 

उत्पादनाांमधील पररवतथनाच्या त्याांच्या णकरकोळ दराशी बरोबरी करतील. ह े दोन 

उत्पादनाांमधील पररवतथनाचा णकरकोळ दर सवथ उत्पादन सांस्थाांसाठी समान असेल.वरील 

वापरलेल्या सूत्रानसुार , पररपूणथ स्पधाअांतगथत उत्पादन सांस्था A समतोलात असेल जेव्हा: 

MRT
A

xy =Px/Py 

 

त्याचप्रमाणे, पूणथ स्पधाअांतगथत उत्पादन सांस्था B समतोलावर असेल जेव्हा 

MRT
B

xy =Px/Py 

 

उत्पादनाांच्या णकमतीचे गणुोत्तर Px/Py हे दोन्ही उत्पादन सांस्थाांसाठी सारखेच असल्याने,  

त्या पूणथ स्पधाचे अनसुरण करतील 

MRT
A

xy = MRT
B

xy 

 

v) पूिथ स्पर्ाथ आणि इष्टतम घटक-उत्पादन संबंर्: 

पॅरटेो इस्टतम पातळी णमळवण्यासाठी आवश्यक असलेली चौथी अट असे साांगते की, 

कोणत्याही घटकामध्ये आणण कोणत्याही वस्तूमध्ये पररवतथनाचा सीमाांत दर हा घटक 

वापरणारया आणण वस्तूांचे उत्पादन करणारया कोणत्याही उत्पादन सांस्थेसाठी समान असणे 
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आवश्यक आहे. घटक आणण वस्तू याांच्यातील पररवतथनाचा सीमाांत दर म्हणजे त्या 

वस्तूच्या उत्पादनातील घटकाचे सीमाांत भौणतक उत्पादन होय. 

 

म्हणून, या अटीनसुार घटकाचा सीमान्त भौणतक उत्पादन दर हा सवथ घटकाांसाठी आणण 

सवथ उत्पादनसांस्थाांसाठी समान असणे आवश्यक आहे. कारण ते घटक वापरतात आणण 

उत्पादन करतात. ही णस्थती पररपूणथ स्पधाच्या अटींमध्ये देखील आहे. समतोल 

राखण्यासाठी उत्पादन घटकाांच्या बाजारामध्ये पूणथ स्पधाअांतगथत एखादी उत्पादन सांस्था 

अशा घटकाचा वापर करले जी घटकाच्या णकां मतीला उत्पादन घटकाांच्या सीमान्त 

उत्पादनाच्या (VMP) मूल्याशी बरोबरी करले. आता, घटकाच्या णकरकोळ उत्पादनाचे 

मूल्य हे उत्पादन घटकाच्या (MPP)  णकरकोळ भौणतक उत्पादन  आणण वस्तूच्या 

णकां मतीचा गणुाकार (Px) आहे. आपण उत्पादन घटकाचे उदाहरण म्हणून श्रम घेऊ आणण 

श्रमाची णकां मत, म्हणजे त्याचे वेतन दर. अशा प्रकार,े 

VMP of a factor – MPL, Px  

 

वरील णववेचनावरून उत्पादन सांस्था A ला समतोल साधण्यासाठी पढुील णस्थती सध्य 

कारावी लागेल. 

w = VMP
A

L =MP
A

L .Px 

w/Px =MP
A

L………………………………..(१) 

 

त्याचप्रमाणे दसुरी उत्पादन सांस्था B साठीचा समतोल.  

w = VMP
B

L =MP
B

L .Px 

w/Px =MP
B

L………………………………..(२) 

 

तरी उत्पादन  घटक  w ची णकां मत  व उत्पादनाची णकां मत  (Px) णह सवथ उत्पादन 

सांस्थाांसाठी सारखी असल्याने वरील (१) व (२) नसुार  

MP
A

L =MP
B

L 

 

म्हणजे, उत्पादन घटकाचे सीमाांत भौणतक उत्पादन A आणण B या दोन्ही उत्पादन 

सांस्थाांसाठी समान वस्तू बनवतात. पूणथ स्पधाअांतगथत काम करणारया कोणत्याही उत्पादन 

सांस्थाांसाठी हे योग्य आहे.  

 

१.३.२.२ कल्यािकारी अर्थशास्त्राचे दुसर ेप्रमये: 

वरील णववेचनावरून आपण उत्तम प्रकार े स्पधाथत्मक सामान्य समतोल हा  कल्याणकारी 

अथथशास्त्राच्या पणहल्या णकां वा मूलभूत प्रमेयाकडे नेतो हे आपण समजून घेतले आहे, 

म्हणजेच स्पधाथत्मक समतोल हा परटेो इष्टतम आहे. कल्याणकारी अथथशास्त्राचे दसुर ेप्रमेय, 

ज्यानसुार प्रत्येक परटेो इष्टतम पररणस्थतीसाठी प्रारांणभक उत्पन्न णवतरण णकां वा घटक 

सांपत्ती पाहता समतोल हा स्पधाथत्मक आहे. उदाहरणाथथ प्रतीस्थापनेच्या पॅरटेो इष्टतमतेचे 

उदाहरण घेतल्यास. जेव्हा समवतृ्ती वि, मूळ णबांदलुा बणहवथि असतो, तेव्हा प्रतीस्थापनेचा  

करार विावर प्रत्येक कायथक्षम वाटप (म्हणजे, पॅरटेो इष्टतम णवतरण) हे काही वस्तूांच्या 
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सरुुवातीच्या णवतरणासाठी णकां वा व्यक्तींमध्ये घटकाांचे वाटपा साठी (1e उत्पन्न) 

स्पधाथत्मक समतोल असते. याचा अथथ असा होतो की समाजात उत्पन्नाचे प्रारांणभक णवतरण 

काहीही असले तरी व्यक्तींमध्ये वस्तूांची देवाणघेवाण आणण णवतरणासांदभाथत पॅरटेो इष्टतमता 

णकां वा आणथथक कायथक्षमता पूणथतः स्पधाथत्मक समतोल द्वार ेपोहोचवली जाऊ शकते. पढुील 

आकृतीचा णवचार केल्यास णजथे दोन व्यक्तींमधील वस्तूांचे वाटप दाखवण्यात आले आह.े 

जर दोन वस्तूांमधील प्रारांणभक णवतरण णबांदू K द्वार े णदले गेले असेल, तर पूणथ स्पधामळेु 

णकां मत रषेा P1, P1 द्वार े दशथणवल्याप्रमाणे वस्तूांच्या णकमतीचे गणुोत्तर ठरू शकते, 

जेणेकरून प्रतीस्थापने द्वार े दोन व्यक्ती णबांदू S वर पोहोचू शकतील.हा णबांदू दोन्ही 

व्यक्तीसाठी उच्च स्तराचे कल्याण दशथणवते आणण ते करार विाच्या वळणावर असल्याने ते 

परटेो इष्टतम आहे. त्याचप्रमाणे, जर वस्तूांचे आरांणभक णवतरण (म्हणजे वास्तणवक उत्पन्न) 

णबांदू R द्वार ेदशथणवण्यात आले असेल, तर दोन वस्तूांचे पूणथ स्पधाथ P2, P2 द्वार े णदलेल्या 

दोन वस्तूांचे णकां मत गणुोत्तर ठरवू शकते, जेणेकरून प्रतीस्थापनेद्वार े दोन व्यक्ती करार 

वािावरील T णबांदूवर पोहोचू शकतात जो परटेो इष्टतम आह.े 

 

आकृणत क्र. १.४ 

 
(Ref: Dr. H L Ahuja, Advanced Economic theory, 19

th
 Revised 

edition.) 

 

१.४ एकरकमी कर आणि हस्तातंरि (LUMPSUM TAXES AND 

TRANSFER) 

 

दसुर या प्रमेयाच्या चचात ज्याद्वार े णवकें िीकरण साधले जाते त्या यांत्रणेचे वणथन नाही. 

त्याऐवजी प्रमेय च्या वक्तव्यामध्ये ग्राहकाांना पॅरटेो-कायथक्षम वाटप करण्यासाठी ग्राहकाांना 

वस्तू खरदेी करण्यासाठी परुसेे उत्पन्न णदले जाते. णद्वतीय प्रमेयाांचे व्यावहाररक मूल्य ह े

सरकारच्या आवश्यक उत्पन्नाचे स्तर वाटप करण्यात सक्षम होण्यावर अवलांबून असते. ह े
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प्रमेय णसद्ध होण्यासाठी ग्राहकाांमध्ये एकरकमी हस्ताांतरण  (Lumpsum Transfer) होणे 

आवश्यक आहे. 

 

एखाद्या ग्राहकाच्या वागणकुीत कोणताही बदल केल्यास त्या हस्ताांतरणाच्या आकारावर 

पररणाम होऊ शकत नाही असे हस्ताांतरण एकरकमी म्हणून केले जाते. उदाहरणाथथ, 

एखादा ग्राहक कमी मेहनत घेणे णकां वा वस्तूांचा वापर कमी करणे णनवडत असेल तर तो 

हस्ताांतरणाच्या आकारावर पररणाम करू शकणार नाही. आयकर णकां वा वस्तू कर 

यासारख्या अन्य कराांमधून एकरकमी हस्ताांतरण यात फरक करते, ज्यासाठी वागणकुीतील 

बदल हा कर भरण्याच्या मूल्यावर पररणाम करत असतो. सावथजणनक अथथशास्त्राच्या 

सैद्धाांणतक णवशे्लषणामध्ये एकरकमी हस्ताांतरण खूप णवशेष भूणमका पार पडत असते. कारण 

ते एक पनुणवथतरणाचे आदशथ साधन आहेत. 

 

दसुर े प्रमेय सांकणल्पत एकरकमी हस्ताांतरणामध्ये आवश्यक तेवढी पातळी सणुनणित 

करण्यासाठी ग्राहकाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे व समभागाांचे हस्ताांतरण करते.  या 

हस्ताांतरणामळेु काही ग्राहकाांचा फायदा होईल तर इतर ग्राहकाांचे नकुसान होईल. 

हस्ताांतरणाचे मूल्य बदलता येत नाही, तरी एकरकमी हस्ताांतरणामळेु ग्राहकाांच्या 

वागणकुीवर पररणाम होतो कारण त्याांचे उत्पन्न एकरकमी हस्ताांतरणामळेु कमी झालेले 

णकां वा वाढले असते - हस्ताांतरणामळेु उत्पन्नावर पररणाम होतो परांत ुवस्तूांचे पयाथय बदलू 

शकत नाहीत. अशा हस्ताांतरणाणशवाय णनवडलेल्या वाटपाचे णवकें िीकरण करणे शक्य 

होणार नाही. णवणनमय अथथव्यवस्थेमधील दसुर या प्रमेयाचे स्पष्टीकरण, एकरकमी 

हस्ताांतरणाची भूणमका व त्याचे स्वरूप स्पष्ट करते. प्रारांणभक देयता णबांदू हा अथथव्यवस्थेचा 

प्रारांभ णबांदू आहे. असे गहृीत धरले जाते की णबांदू e वर परटेो-कायथक्षम वाटप णवकें णित करणे 

आवश्यक आहे, तर नवीन अथथसांकल्पाची मयाथदा साध्य करण्यासाठी उत्पन्नाची पातळी 

सधुाररत करावी लागेल. समतोल णकां मतींवर मूल्यमापन केले जाते तेव्हा प्रारांभीच्या वेळी h 

ची उत्पन्न पातळी phh असते. नवीन अथथसांकल्पाची मयाथदा गाठण्यासाठी आवश्यक 

असलेल्या ग्राहकास हस्ताांतरणाचे मूल्य Mh − ˆpωh = ˆp xˆ h − ˆpωh आहे. याची 

खात्री करण्याचा एक मागथ म्हणजे ग्राहक १ कडून ग्राहक २ पयंत  वस्तू x चे १ १ च्या 

प्रमाण हस्ताांतररत करणे. समान मूल्यासह वस्तूांचे हस्ताांतरण णततकेच चाांगले कायथ करले.  

 

प्रतीमानाचा अथथ लावण्याचा प्रयत्न केला तर एक समस्या उद्भवते. बहुतेक लोकाांना 

श्रमाच्या णविीतून जवळजवळ सांपूणथ उत्पन्न णमळते जेणेकरून त्याांची आजीवन देयता 

श्रमाच्या परुवठ्यावर अवलांबून आहे. एका व्यक्तीचे श्रम दसुर या व्यक्तीस णदले जाऊ शकत 

नसल्यामळेु वेतन हस्ताांतररत करणे अशक्य आहे. अशा अडचणींना सामोर ेजात असताना  

एकरकमी कराांच्या बाबतीत एकरकमी हस्ताांतरणाची दरुुस्ती केली जाते. समजा दोन ग्राहक 

दोघेही आपले सांपूणथ सांपत्ती pˆ णकां मतीला णविी करतात. हे दोन ग्राहकाांसाठी pωˆ 1 

आणण pωˆ 2 उत्पन्न णनमाथणकरते. आता उपभोक्ता १ हा T1 = ˆp x १ १ कर भरले 

आणण हा कर महसूल ग्राहक 2 ला हस्ताांतररत केला जाईल म्हणून T 2 =−ˆp x १ १ = −T 

१  ग्राहक २ नकारात्मक कर भरतो णकां वा त्यास अनदुान प्राप्त होते. T १, T २ कराांची  
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जोडी देयतेच्या एकरकमी हस्ताांतरणाप्रमाणे अथथसांकल्पातील मयाथदा हलवते. कराांची जोडी 

आणण देयतेचे हस्ताांतरण हे आणथथकदृष््टया समतलु्य आह े आणण अथथव्यवस्थेवर समान 

प्रभाव टाकते. कर देखील एकरकमी असतात कारण ते कोणत्याही एका ग्राहकाच्या 

वतथनाचा सांदभथ न घेता णनधाथररत केले जातात आणण जरी ग्राहकाच्या वतथनात बदल 

झाल्यास करमूल्याांवर कोणताही पररणाम होऊ शकत नाही. 

 

एकरकमी कर हे णवतरण उद्दीष्टे गाठण्यात यशस्वी ठरल्यामळेु  सावथजणनक अथथशास्त्रात 

महत्वाची भूणमका णनभावतात. वरील णववेचतून हे स्पष्ट झाले आहे की एकरकमी कर लागू 

केल्याने अथथव्यवस्थेतील एकूण सांपत्ती कमी होत नाही. गहृ सांस्थाांनी त्याांचे वतथन बदल्यास 

कराच्या पातळीवर पररणाम होऊ शकत नाहीत म्हणून, एकरकमी कराांमळेु णनवडीत 

कोणताही अडचण उद्भवत नाही. एकरकमी कर आकरणीमळेु कोणतीही सांसाधने गमावली 

जात नाहीत, म्हणून कायथक्षमतेवर कोणत्याही प्रकारचा खचथ न करता पनुणवथतरण साध्य केले 

जाते.  

 

१.५ साराशं (SUMMARY) 

 

पॅरटेो-कायथक्षमता कमीतकमी एका ग्राहकाला इतराांना हानी नपोहचवता लाभ देतायेईल का? 

याचा णवचार करून  सांसाधनाांचे पनुवाथटप करणे शक्य आहे का हे तपासून वाटप ठरवते. 

जर हे करणे शक्य असेल, तर तेथे शोषण णवरणहत  नफा णमळेल. अथथव्यवस्थेचे 

कल्याणकारी गणुधमथ, जे सामान्यतः कल्याणकारी अथथशास्त्राचे दोन प्रमेय म्हणून ओळखले 

जातात, पूणथ स्पधाथत्मक बाजारपेठाांमध्ये पोहोचलेल्या सामान्य समतोलाचे एक महत्वपवाचे 

वैणशष््टय पॅरटेो इष्टतमतेच्या अथाथने जास्तीत जास्त समाजकल्याण णकां वा आणथथक 

कायथक्षमता ठरवते. प्रत्येक परटेो इष्टतम पररणस्थतीसाठी प्रारांणभक उत्पन्नाचे णवतरण णकां वा 

उत्पादन घटक पाहता स्पधाथत्मक समतोल आहे. णद्वतीय प्रमेयाच्या चचामध्ये ज्या यांत्रणेद्वारे 

णवकें िीकरण साधले जाते त्याचे वणथन केले गेले नाही. त्याऐवजी प्रमेयाच्या णनवेदनात हे 

अांतभूथत केले आह े की पॅरटेो-कायथक्षम वाटप तयार करून वापर आणण णनयोणजत खरदेी 

करण्यासाठी ग्राहकाांना परुसेे उत्पन्न णदले जाते. दसुरया प्रमेयाचे व्यावहाररक मूल्य ह े

सरकार आवश्यक उत्पन्नाचे स्तर ठरवून उत्पन्न  वाटप करण्यास णकती सक्षम आहे यावर 

अवलांबून आहे. 

 

१.६ प्रश्न (QUESTIONS) 

 

१. परटेो-कायथक्षमता म्हणजे काय ? तपशीलवार चचाथ करा. 

२. पररपूणथ स्पधाथ आणण सामान्य आणथथक कायथक्षमता स्पष्ट करा. 

३. कल्याणाचे णद्वतीय प्रमेय समजावून साांगा. 

 

 

***** 
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२  
बाजार अर्थव्यवस्र्ा आणि शासनससं्र्ा - II 

 

घटक संरचना 

२.०  उणद्दष्ट े

२.१ सरकारी हस्तके्षपासाठीचे तकथ  

२.२ बाह्यता आणण बाजारपेठेचे अपयश 

२.३ कर 

२.४ णवतरण 

२.५ ॲरोचे अशक्यता प्रमेय   

२.६ प्रश्न  

२.७  सांदभथ  

 

२.१  उणद्दष्ट े(OBJECTVES) 

 

 ॲरोचा अशक्यता प्रमेय अभ्यासणे. 

 सामाणजक णनवड व मतदानाचे णनयम अभ्यासणे. 

 बाह्यता आणण बाजारपेठेचे अपयश याांचा अभ्यास करणे. 

 

२.२ सरकारी हस्तके्षपासाठीचे तकथ  (RATIONALE FOR STATE 

INTERVENTION) 

 

मकु्त बाजार अथथव्यवस्थेच्या काल्पणनक पररणस्थतीत सरकारच्या हस्तके्षपाणशवाय 

अथथव्यवस्थेचे वतथन हेच अथथव्यवस्थेमधील सरकारी हस्तके्षपाचे प्रमखु कारण आहे.  

कल्याणकारी अथथशास्त्राच्या मूलभूत प्रमेयाांमधून, जर ही अथथव्यवस्था उत्तम प्रकार े

स्पधाथत्मक असेल आणण बाजारपेठाांचा सांपूणथ सांच असेल तर समतोल आहे असे गणृहत 

धरले जाते व ते पॅरटेो-कायथक्षम असते; म्हणजेच, एकाचे वाईट केल्याणशवाय दसुरयाचे 

चाांगले केले जाऊ शकत नाही. जर असे गणृहत धरले की, सामाणजक णनणथय वैयणक्तक 

णहतावर आधाररत असले पाणहजेत आणण लोकाांना कशामळेु समाधान णमळते हे सरकारपेक्षा 

चाांगले माणहत असते, यावरून  असे लक्षात येते की, कायथक्षमतेच्या आधारावर सरकारी 

हस्तके्षप आवश्यक नाही. काही लोकाांच्या मते, णवकें िीकरणासाठीचा कायथक्षमता यणुक्तवाद 

मकु्त बाजारपेठेचे सांपूणथ मूल्य अधोरणेखत करतो, कारण ते स्वतःच णनवडण्याच्या 

अणधकाराचा आदर करतात; इतराांचा असा णवश्वास आहे की, आणथथक सांस्था आणण 

राजकीय यांत्रणा याांच्यात एक सांबांध आहे. 
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सरकारी भूणमकेचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी स्पधाथत्मक समतोलाचा णबांदू सांदभथ म्हणून वापरला 

जातो. स्पधाथत्मक प्रणियेमधून उद्भवणार ेणवतरण समानतेच्या प्रचणलत सांकल्पनाांशी साधम्यथ 

साधेल, याची खात्री पॅरटेो कायथक्षमता देत नाही. सरकारच्या प्राथणमक कायांपैकी एक कायथ 

म्हणजे पनुणवथतरण आहे. व हे कायथ अथथव्यवस्थेतील कायथक्षमतेच्या गणुधमांचा नाश न 

करणारया उपाय योजनाांद्वार ेहे साध्य करणे आपेणक्षत आहे. बहुधा कल्याणकारी अथथशास्त्र 

एक रकमी कर लागू करू नयेत  व  एक रकमी हस्ताांतरण करावे  या गणृहतकावर आधाररत 

आहे. पढेु, अशी साधने णवशेषत: परुशेी लवणचक स्वरुपात उपलब्ध नसल्याने सरकारला 

उत्पन्न कर, सांपत्ती कर, यासारखे कर लागू करावे लागतात. बेरोजगारी णकां वा मजरुीशी 

सांबांणधत सामाणजक सरुक्षा योजनाांचा लाभ जनतेस द्यावा लागतो. 

 

दसुर े म्हणजे, अणवश्वास धोरण, अथथव्यवस्था पूणथपणे स्पधाथत्मक असू शकत नाही. म्हणून 

उत्पादनसांस्था एकत्र येवून णकां वा वैयणक्तक उत्पादनसांस्था त्याांच्या उत्पादनावर मयाथदा 

घालून ग्राहकाांना अणधक णकां मत आकारतील. असा कोणत्याही बाजाराचा मोठा वाटा एकाच 

उत्पादनसांस्थेस णमळू नये याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागते. परांत ु अशी काही 

प्रकरणे आहेत णजथे प्रणतस्पधी सांस्था मोठया सांख्येने असणे अकायथक्षम ठरते. बहुतेक 

प्रमाणात असे समजले जाते की, बर याच उत्पादन प्रणियाांमध्ये प्रमाणात परतावा 

वाढवण्याचा प्रारांणभक टप्पप्पयावर उच्च उत्पादनावर णकमान सरासरी खचाथचा मदु्दा महत्वपूणथ 

असून, त्यामळेु  एकाच उत्पादनसांस्थेकडे बाजाराचा महत्वपवपूणथ भाग जाण्याची शक्यता 

णनमाथण होते, परांत ुउत्पादनसांस्थेला स्पधाथत्मक भागामध्ये णवभाणजत करणे व्यवहायथ आहे, 

परांत ु यामळेु उत्पादनखचथ वाढेल. अशा ‚नैसणगथक मके्तदारी‛ ची उल्लेखनीय उदाहरणे 

म्हणजे टेलीफोन आणण वीज. शासकीय हस्तके्षप नसल्यास या उद्योगाांवर काही उत्पादन 

सांस्थाांद्वार े णनयांणत्रत णमळणवले जाण्याची शक्यता असते पररणामी मके्तदारी णनमाथण होते. 

त्यानसुार, सरकार अशा उद्योगाांवर थेट (यनुायटेड णकां गडमप्रमाणे) णनयांत्रण ठेवू शकतात 

णकां वा त्याांचे (अमेररकेतल्या प्रमाणे) णनयमन करू शकतात. 

 

एकसांघ अथथव्यवस्थेमध्ये जेव्हा वाढते, फल णमळण्याचे गहृीत धरले जाते, तेव्हा सांशोधन 

आणण णवकास हे वाढत्या फळाचे प्रमाण आहे असे समजले जाते. या णियाकलापाांमध्ये - 

मकु्त प्रवेशाच्या अथाथने स्पधाथ असल्यास, एखाद्या उत्पादनसांस्थेस जेव्हा नवीन उत्पादन 

णकां वा नवीन प्रणिया सापडते तेव्हा त्याचा बाजारावर अगदी तात्परुता का असेना महत्वपवपूणथ 

पररणाम होतो. कल्याणकारी अथथशास्त्राच्या मूलभूत प्रमेयानसुार बाजारात पूणथ स्पधाथ नाही 

आणण बाजारपेठेच्या माध्यमातून तयार होणार ेसांसाधन वाटप सामान्यपणे पॅरटेो-कायथक्षम 

नाही. 

 

जरी अथथव्यवस्थेमध्ये पूणथ स्पधाथ असेल, तरीही पॅरटेो-कायथक्षम सांसाधनाांचे वाटप करण्याची 

खात्री देऊ शकत नाही. मलुभूत प्रमेयानसुार भणवष्यात सवथ सांबांणधत कालावधी आणण सवथ 

जोखीमाांसाठी बाजारपेठाांचा एक सांपूणथ सांच असावा. थोडक्यात, वायदा आणण णवमा 

बाजारात पूणथ सांच अणस्तत्वात नाही. उदाहरणाथथ स्टॉक माका ट सारख्या बाजारात आांणशक 

पयाथय असू शकतात, परांत ु हे प्रकषाथने जाणवते की, अनेक पररणस्थतींमध्ये णवतरण 

अकायथक्षम राणहले आहे आणण अणतररक्त बाजार उघडल्यास वाटप आणखी णबघडू शकते. 
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(Newbery and Stiglitz, 1979). त्याचप्रमाणे, प्रमेय पररपूणथ माणहती गहृीत धरते, णकां वा 

उपलब्ध माणहती वर  एखाद्या व्यक्तीच्या णियेवरून प्रभाव पडत नाही. अपूणथ माणहती 

असलेल्या बाजारपेठेचे णवशे्लषण नकुतेच सरुू झाले आहे, म्हणून हे स्पष्ट आह े की 

कल्याणकारी अथथशास्त्रातील प्रमेयाांमध्ये लक्षणीय बदल करणे आवश्यक आहे (Stiglitz, 

1980). अपूणथ माणहतीमळेु एकाणधकारशाही णनमाथण होण्याची शक्यता असते. णजथे स्पधाथ  

कायम ठेवली जाते णतथे एक समतोल अणस्तत्वात नसतो आणण जेव्हा ते अणस्तत्वपवात असते 

तेव्हा ते पॅरटेो-कायथक्षम नसते. 

 

णशवाय, मूलभूत प्रमेयानसुार सांपूणथ समतोल साधला जाणे आवश्यक आहे. तरीही, अपूणथ 

बाजारपेठेत णकां वा अपूणथ माणहतीमळेु णकां वा इतर कारणाांमळेु भाांडवलशाही अथथव्यवस्था 

वारांवार सांसाधनाांच्या कमी उपयोग करून अकायथक्षमतेची धारणा णनमाथण करतात. 

बाजारातील अथथव्यवस्थेच्या या अपयशामळेु अनेक चढ-उतार णनमाथण होतात आणण 

ठराणवक बेरोजगारीची वेळोवेळी वाढ होते. बेरोजगारीचे प्रमाण कमी ठेवणे  ही सरकारची 

जबाबदारी म्हणून आता स्वीकारली गेली आह े (कालाांतराने ‚कमी‛ म्हणजे णकती कमी ह े

ठरणवले जाईल). सवथसाधारणपणे, बाजाराधाररत अथथव्यवस्था सांसाधनाच्या वापर इतका 

कमी करते णक ही वस्तणुस्थती स्पधाथत्मक समतोल मॉडेलच्या योग्यतेवर प्रश्नणचन्ह णनमाथण 

करते. - जसे काही अथथशास्त्रज्ाांनी सचुवले आहे त्यानसुार हे स्पष्ट नाही की - एकदा 

बेरोजगारीच्या समस्येचे "णनराकरण" झाले की बाजारपेठेच्या अथथव्यवस्थेचे प्रणतमान 

त्याच्या कल्याणकारी पररणामाांसह लागू होते. बेरोजगारीची समस्या केवळ बाजारपेठेच्या 

अपयशाचे सवाथत वाईट लक्षण आहे ह ेमानणे अणधक योग्य आहे. अशी इतर बरीच उदाहरणे 

आहेत जी स्पधाथत्मक समतोल प्रतीमानाची मयाथणदत उपयोणगता सूणचत करतात: णवणशष्ट 

कौशल्याांची सतत कमतरता, परकीय देणी, प्रादेणशक समस्या, अपेणक्षत महागाई इ. जरी 

स्पधाथत्मक सांतलुन प्रणतमानाद्वार े अथथव्यवस्थेचे वणथन केले गेले आहे, तरीही पररणाम 

बाह्यतेमळेु कायथक्षम होणार नाही. असांख्य उदाहरणे आहते णजथे एखाद्या व्यक्तीची णकां वा 

फमथची णिया इतराांवर थेट पररणाम करते (णकां मत प्रणालीद्वार े नाही). आणथथक मध्यस्त 

इतराांवर होणारा पररणाम णवचारात घेत नाहीत, कारण त्याांनी  घेतलेले णनणथय कदाणचत 

‚कायथक्षम‛ नसतील. वायू आणण जल प्रदूषण ही सवाथत उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत आणण 

या हाताळण्याच्या योग्य पद्धतीणवषयी उदा. णनयमन, कर णकां वा अनदुान याबद्दल बरचे 

णववाद झाले आहेत. 

 

वस्तूांचा अशा णवणशष्ट गटासाठी बाजारपेठ परुवठ्याची खात्री देत नाही अशा वस्तूांना 

सावथजणनक वस्तूां म्हांटले जाते, त्यापैकी सांरक्षण आणण मूलभूत सांशोधन ही पारांपाररक 

उदाहरणे आहेत. या वस्तूांचे वैणशष््टय म्हणजे एका व्यक्तीद्वार े या वस्तूांचा वापर झाल्यास 

इतराांना या वस्तूांच्या वापरास अडथळा होत नाही. यातील काही वस्तू स्थल णवणशष्ट आहते 

(उदा. रणेडओ णकां वा टेणलणव्हजनचे प्रसारण) आणण त्याांना स्थाणनक सावथजणनक वस्तू म्हणून 

सांबोधले जाते. 

 

मसगे्रव्ह याांनी "गणुात्मक गरजा" (merit wants) म्हणून ज्याांचा उल्लेख केला आहे. ती 

अशा वस्तूांची शे्रणी आहे णजथे सरकार काही वस्तू "चाांगल्या" णकां वा "वाईट" असा णनणथय 
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घेते आणण पूवीचे णशक्षणा सारख्या चाांगल्या वस्तूांना प्रोत्साणहत करण्याचा आणण अल्कोहोल 

सारख्या वाईट वस्तूांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करते. बाह्यत्व आणण सावथजणनक 

वस्तूांबद्दलच्या यणुक्तवादापेक्षा हे वेगळे आहे, योग्यतेनसुार, “सावथजणनक‛ णनणथय खासगी 

मूल्यमापनापेक्षा णभन्न असतो आणण समाजाबद्दल स्वतांत्रपणे व्यक्त केलेला दृणष्टकोन 

नाकारतो. यामळेु गणुवते्तच्या वस्तूांवर सावथजणनक खचथ होऊ शकेल णकां वा ‚अवगूनात्मक  

वस्तूांवर‛ (demerit Goods) कर लागू शकेल. अशा णनणथयाांचा नैणतक आधार हा कधी 

कधी वादाचा प्रश्न असतो आणण काही लेखकाांनी अशा उद्दीष्टेला स्वतांत्रतावादी णनणथयाांच्या 

चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केला आणण नांतरच्या काळात समाजाच्या स्वरूपाबद्दलची मते 

समाणवष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकार,े एखाद्या व्यक्तीस तांबाखूवरील कर कमी 

करण्यात खासगी स्वारस्य असू शकते, कारण त्याच्या खाजगी उपयोणगतामध्ये णसगारटे 

महत्वपवपूणथ असतात, परांत ु णसगारटेच्या वापरामध्ये कपात करणे इष्ट ठरले असे त्याच्या 

सामाणजक णनणथयावरून समजते. 

 

वरील णववेचनातून हे स्पष्ट झाले आहे की, जरी आपण स्पधाथत्मक अथथव्यवस्थेच्या 

कायथक्षमतेवर मूलभूत प्रमेय एक महत्वपूणथ  सांदभथ म्हणून स्वीकारत असलो तरी सरकारी 

हस्तके्षपाची इतर णह काही महत्वपवपूणथ कारणे आहेत. ती पढुील प्रमाणे (१) णवतरण, (२) पूणथ 

स्पधाचे अपयश, (३) वायदा आणण णवमा बाजाराांची अनपुणस्थती, (४) पूणथ समतोल 

साधण्यात अपयश, (५) बाह्यत्व, (६) सावथजणनक वस्तू आणण (७) गणुात्मक गरजा. 

 

२.२ बाह्यता आणि बाजारपेठेचे अपयश (EXTERNALITIES AND 

MARKET FAILURE)   

 

बाह्यता: 

अथथव्यवस्थेच्या णकां मत प्रणालीच्या बाहेर असणारया मध्यस्थाांच्या सांबांधास बाह्यता असे 

म्हणतात. णनमाथण झालेल्या बाह्यतेची पातळी थेट णकां मतीद्वार े णनयांणत्रत केली जात 

नसल्यामळेु, बाजार सांतलुनावरील मानक कायथक्षमता प्रमेय या णठकाणी लागू केले जाऊ 

शकत नाहीत. पररणामी बाजारपेठ अपयशी होते व ती दरुुस्त करण्यासाठी धोरणात्मक 

हस्तके्षपाची आवश्यकता असते. बाह्यता आणण त्याांचे णनयांत्रण हे व्यावहाररक ददृष््टया 

अत्यांत महत्वाचे आहे. हररतगहृ पररणाम (The greenhouse effect) बाह्यतेच्या 

पररणामाचे सवाथत लक्षणीय उदाहरण आहे. तसेच पूणथपणे स्थाणनक पयाथवरणीय 

समस्याांपासून ते जागणतक लोकाांपयंत इतरही असांख्य पयाथवरणीय समस्याांचा समावेश यात 

होतो. जरी ही आणथथक समस्या असल्याचे प्रथमदशथनी णदसून येत नसेल, परांत ुया समस्या 

अणस्तत्वात आहते व या समस्याांवरील अनेक धोरणात्मक उपाययोजना बाह्यतेच्या आणथथक 

णसद्धाांतावर आधाररत आहेत. णवशेषत: णनयमन केलेली अथथव्यवस्था एखाद्या कायथकुशल 

पररणामापयंत पोहचण्यात कशी अयशस्वी ठरते आणण उपलब्ध कर साधने वापरुन हे णकती 

प्रमाणात दरुुस्त केले जाऊ शकते हे दशथणवले जाते.  
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अनेक अभ्यासकाांनी बाह्यतेच्या णवणवध व्याख्या तसेच बाह्यतेचे वगीकरण करण्याचा प्रयत्न 

केला आहे. १९८८ मध्ये बाउमोल आणण ओट्स याांनी केलेल्या अभ्यासानसुार बाह्यतेच्या 

प्रमखु दोन व्याख्या केल्या आहेत. पणहली व्याख्या बाह्यतेच्या पररणामावर भाष्य करते तर 

दसुर ेबाह्यतेचे कारण व पररणाम यावर भाष्य करते. 

 

पणहली व्याख्या: जेव्हा काही आणथथक मध्यस्थाांच्या कल्याणात (उपयकु्तता णकां वा नफा) 

वास्तणवक चल समाणवष्ट होणार ेचल ज्याची मूल्ये इतर मध्यस्थाांच्या कल्याणावर होणारया 

पररणामाकडे णवशेष लक्ष न देता णनवडले जातात तेव्हा बाह्यता अणस्तत्वात येते.  बाह्यतेची 

ही एक णवस्ततृ व्याख्या आहे परांत ुबाह्यता णतच्या त्याच्या प्रभावाांमधून ओळखण्याची सांधी 

णमळते . णह व्याख्या बाह्यतेच्या दोन णवस्ततृ शे्रणींमध्ये देखील स्पष्टपणे फरक करते. जेव्हा 

बाह्यतेचा प्रभाव नफ्याच्या सांबांधावर होतो तेव्हा उत्पादन बाह्यता अणस्तत्वात येते आणण 

जेव्हा उपयोणगता पातळीवर पररणाम होतो तेव्हा उपभोग बाह्यता अणस्तत्वपवात असते. बाह्यता 

एकाच वेळी उपभोग आणण उत्पादन या दोन्ही प्रकारची असू शकते. गहृसांस्थाांच्या सांदभाथत, 

बाह्यता एकतर उपभोग सांचावर णकां वा उपयकु्तता यावर पररणाम करू शकते. दोन्ही बाबतीत 

अांणतम कल्याण प्रभाणवत होत असते. त्याचप्रमाणे, एखाद्या उत्पादन सांस्थेसाठी साठी, 

बाह्यता उत्पादन सांचाची रचना णनधाथ ररत करू शकते णकां वा ती थेट नफा सूत्रामध्ये  प्रवेश 

करू शकते. या व्याख्येत अडचण म्हणजे ती ज्या सांस्थात्मक रचणे सांदभाथत केलीगेली आह े

णतच्यावर अवलांबून आहे. हेलर आणण स्टाररटे (१९७६) याांचे पढुील उदाहरण या गोष्टीचे 

अणधक स्पष्टीकरण देते. वस्तू णवणनमय अथथव्यवस्थेत दोन कुटूांणबयाांची उपयोणगता प्रत्येक 

कुटुांब त्या बदल्यात णकती त्याग करण्यास तयार आहे यावर अवलांबून असते. वरील 

उदाहरण बाह्यत्व म्हणून मोजले पाणहजे,जरी असे वगीकरण अयोग्य वाटत असले तरी. जर 

सांस्थागत रचनेतून स्पधाथत्मक बाजारपेठ णनमाथण केल्यास बाह्यत्व णनघून जाईल. याउप्पपर, 

बाह्य प्रभावाांसाठी कायथकारी बाजाराचे तांतोतांत अणस्तत्वपव नाही ज्यामळेु त्याांना बाह्यत्व 

म्हणून वगीकृत केले जाते. 

 

वरील यणुक्तवादाच्या आधारे, १९७६ साली हेलर आणण स्टाररटे याांनी बाजारपेठेच्या 

अणस्तत्वाशी आणण बाह्यतेच्या पररणामाशी सांबांणधत अशी बह्यातेची वैकणल्पक व्याख्या 

प्रदान केली आहे. 

 

दुसरी व्याख्या: जेव्हा सांभाव्य बाजारपेठे मध्ये चाांगल्या हेतूसाठी अपरु े प्रोत्साहन तेव्हा 

बाह्यता अणस्तत्वात येते आणण या बाजाराच्या अणस्तत्वामळेु अथथव्यवस्था अशा 

सामतोलावर पोचते जो  परेटो कायथक्षम नसेल. दसुर या व्याख्येच्या अटी पणहल्यापेक्षा 

अणधक कठोर असल्या तरी णदलेल्या सांस्थात्मक चौकटीसाठी, बाह्यता ज्यामळेु ओळखली 

जाते ती पणहल्या व्याख्येद्वार ेओळखल्या गेलेल्या बाह्यतेचाच एक उपसांच असेल, बहुतेक 

प्रकरणाांमध्ये दोन्ही व्याख्या बह्यतेचे समान सांच दशथणवतात. या आधारावर, बाह्यत्व म्हणजे 

काय याचा णनधाथरक म्हणून पणहली व्याख्या स्वीकारली जाते. दसुरी व्याख्या देखील 

महत्वपवपूणथ आहे कारण यामळेु काही बाजारपेठा का अणस्तत्वपवात आहेत आणण काही 

बाजारपेठा का अणस्तत्वपवात नाहीत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेतात. 
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२.२.२ बाजारपेठेचे अपयश (Market Failure): 

बाजारपेठेचे अपयश म्हणजे बाजारपेठेत स्पधाला उते्तजन नसणे आणण कायथक्षमतेचा अभाव 

असणे होय. बाजार अथथव्यवस्था खाजगी वस्तूांचा परुवठा कायथक्षम पणे करत असते. 

बाजारपेठा अपूणथ स्पधाच्या असतात. उत्पादन ह े कमी होत जाणारया उत्पादन खचाथच्या 

अधीन असते. व ग्राहकाांवर जाणहरातीचा भणडमार केला जातो. अशा पररणस्थतीत 

सावथजणनक वस्तूांच्या परुवठ्यासाठी बाजारपेठ योग्य मानली जात नाही. 

 

अनेक प्रकारच्या बाह्यतेमळेु बाजारपेठ सांपूणथ आणथथक समस्याांचे णनराकरण करण्यात 

अपयशी ठरते, सावथजनी क वस्तूांच्या बाबतीत बाह्यता म्हणजे, उपभोग सामाणयक आह े

आणण तो केवळ णवणशष्ट ग्राहकपरुता मयाथणदत नाही अशी पररणस्थती. 

 

बाजारपेठेमध्ये अपवजथन तत्व (exclusion principle) कायथरत असते तेव्हाच बाजारपेठ 

सरुळीत काम करुशकते. अशा पररणस्थती बाजारपेठ ग्राहकाांच्या प्रभावी मागणीला प्रणतसाद 

देत असते अथथव्यवस्थे मध्ये असलेल्या बेरोजगारी आणण  महागाई सारख्या समस्या 

बाजारामाफाथतच सोडणवल्या जाऊशकतात. अशा पररणस्थतीत सावथजणनक वस्तूांचा परुवठा 

केल्यास बाजारपेठ अयशस्वी होते अशा प्रकार,े जेव्हा बाजारपेठ अयशस्वी होते आणण ती 

गैर-प्रणतस्पधी असेल व उपभोगत्याला उपभोगापासून दूर ठेवणे अनणुचत असेल तेव्हा 

अथथसांकल्पात तरतूद करणे आवश्यक आहे. 

 

 प्रणतस्पर्ी वापर नसल्यास बाजारपेठेचे  अपयश (Market Failure in case of 

non-rival Consumption): 

गैर -प्रणतस्पधी वापर (Non-rival consumption) हे सावथजणनक वस्तू सांबांधी एक महत्वाचे 

वैणशष््टय आहे. दसुरया शब्दाांत, प्रणतस्पधी वापर म्हणजे सवांना समान प्रमाणात लाभ णदला 

जाने. म्हणजे एखाद्या व्यक्ती द्वार ेसावथजणनक उद्यानाचा उपभोग घेतल्यास याचा पररणाम 

समाजातील अन्य व्यक्तींच्या उपभोगावर होत नाही. येथे सावथजणनक उद्यानाच्या 

वापरासाठी णकरकोळ णकां मत शून्य आहे. तथाणप, णकरकोळ णकां मत जरी शून्य असली तरी 

सावथजणनक उद्यान उपलब्ध करून देण्याचा खचथ शून्य नाही. अशा प्रकार ेसावथजणनक वस्तू 

खचथ वसूल करण्यात अपयशी ठरते म्हणून हा खचथ अथथसांकल्पाच्या राजकीय प्रणियेद्वार े

वसूल केला जातो. 

 

 बाजारपेठेचे  अपयश  आणि  अपवजथन तत्व (Market Failure and Non-

Excludability):  

प्रणतस्पधी वापराच्या बाजारात वगळण्याचे तत्व कायथरत नसल्यास बाजारपेठ अपयशी 

ठरते. हे खालील उदाहरणासह स्पष्ट केले जाऊ शकते. गदीच्या तासाांमध्ये गदीच्या 

रस्त्याने प्रवास करावयाचा झाल्यास. या पररणस्थतीत, णवद्यमान रस्त्याचा वापर स्पष्टपणे 

प्रणतस्पधी आह ेआणण अपवजथन अत्यांत आवश्यक आणण प्रभावी होते. ह े उदाहरण अशी 

पररणस्थती दशथणवते की जेथे अपवजथन अपररहायथ आहे. परांत ु बाजाराच्या अपयशामळेु ते 

शक्य नाही. 
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 सामूणहकता आणि बाजारपठेेचे अपयश (Collectivism Leads to Market 

Failure):  

अ-प्रणतस्पधी उपभोग आणण अपवजथन तत्व लागू नाही, अशी पररणस्थती फार कमी वेळा 

एकत्र काम करते. णनररक्षणातनु असे लक्षात येते णक, अपवजथन तत्वानसुार वस्तूांचे पढुील 

चार प्रकार णनणित करता येतात. 

 

१. स्पर्ाथत्मक उपभोर् आणि अपवजथन शक्य: खासगी वस्तूांच्या उदाहरणावरून हे 

लक्षात येते की बाजाराच्या माध्यमातून या वस्तूांना अपवजथन तत्व लागू करता येते व 

वापराचे सांयोजन णनणितपणे व्यवहायथ आणण कायथक्षम होते. या उलट इतर  प्रकरणात 

बाजारपेठ अपयशी  होते. 

२. स्पर्ाथत्मक उपभोर् आणि अपवजथन अशक्य: बाजाराचे  अपयश हे अपवजथन न 

करण्यामळेु णकां वा अपवजथनाच्या खचाथत वाढ झाल्यामळेु होते. 

३. रै्र-स्पर्ाथत्मक उपभोर् आणि अपवजथन शक्य: गैर स्पधाथत्मक वापरामळेु बाजारपेठ 

अपयशी होते. 

४. रै्र-स्पर्ाथत्मक उपभोर् आणि अपवजथन अशक्य: या णस्थती मध्ये सदु्धा अडथळा 

णनमाथण होतो. वरील पैकी पणहली णस्थती वगळता इतर सवथ पररणस्थती मध्ये बाजारपेठ 

अपयशी होते. दसुरी णस्थती णह गणुात्मक वस्तूांसाठी लागू होते तर  णतसरी आणण 

चौथी णस्थती सावथजणनक वस्तूांसाठी लागू होते. 

 

 अपूिथ बाजारपेठ (Imperfect Market):  

पूणथ स्पधाच्या बजारात णकां मत णनधाथरण हे बाजारातील मागणी व परुवठा याांच्या समतोलातून 

होते. कोणीही णविेता णकां मतीवर प्रभाव पाडू शकत नाही. पण जेव्हा बाजारात एखादी 

उत्पादन सांस्था णकां मतीवर णनयांत्रण णमळणवते णकां वा बाजाराचा मोठा णहस्सा णमळवते तेव्हा 

याची पररणीती अपूणथ स्पधाथ आणण सांसाधनाच्या अकायथक्षम वाटपामध्ये होते. 

 

एखाद्या उद्योगात एखादी उत्पादन सांस्था असेल णजच्यासाठी बाजारात जवळचे पयाथय 

उपलब्ध नसतात त्याांना "मके्तदारी" असे म्हणतात. बाजारातील मागणीमळेु मके्तदारी कायम 

राहते. मके्तदारी सरासरी णकां मतीपेक्षा अणधक णकां मत आकारते आणण अशी उत्पादन सांस्था 

सामान्यत: आणथथक नफा कमावते. 

 

स्पधाच्या णस्थतीत आणथथक नफ्यामळेु इतर उत्पादन सांस्था आकणषथत होतील. काहीवेळा 

मके्तदार सरकारच्या मदतीने नवीन उत्पादन सांस्थाांचा बाजारातील प्रवेश णनयांणत्रत करले व 

आपला नफा सरुणक्षत करले. यामळेु समाजाचे आणथथक नकुसान होते अन्यथा कमी 

णकां मतीमध्ये समाजास जास्त वस्तू उपलब्ध झाल्या असत्या. 

 

आपणास मके्तदारी आणण पूणथ स्पधाथ याांच्या दरम्यान अपूणथ स्पधाथत्मक बाजारपेठेची रचना 

आढळते. एका बाजूस  काही उत्पादन सांस्था असलेल्या अल्पजनाणधकार बाजारपेठा काही 

प्रमाणात णकां मत णनणित करण्याची शक्ती राखून असतात आणण मके्तदारी उद्योगात मोठ्या 
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सांख्येने उत्पादन णकां वा ब्रडँ नावाच्या णभन्नतेच्या आधारावर त्याांच्या उत्पादनाची णकां मत 

ठरवतात. 

 

वरील चचाच्या आधार े हे स्पष्ट होते की बाजारपेठेच्या सांरचनेत सवथ प्रकारच्या अपूणथतेचा 

पररणाम कमी उत्पादन, अल्प उत्पादक आणण पूणथ स्पधाच्या बाजारा पेक्षा जास्त णकां मती. 

याणशवाय समतोल णस्थती P = MC सध्य होत नाही, ही यांत्रणा सवाथत कायथक्षम उत्पादन 

प्रदान करण्यात अपयशी ठरते. 

 

बाजार पेठेद्वार े काय परुणवले जावे हे  P = MC (णकां मत = सीमाांत उत्पादन खचथ) या 

यणुक्तवादावर अवलांबून आहे. पण हा यकु्ती वाद पढुील दोन अटींवर आधारला आहे. १.) 

वस्तूांची णकां मत सामाणजक मूल्याची पूतथता करते. २.) सीमान्त उत्पादन खचथ उत्पादनाच्या 

सामाणजक सांधीत्याग खचाथचा  चाांगला अांदाज प्रदान करते. 

 

२.३ कर (TAX) 

 

सावथजणनक खचाथचे णसद्धाांत हे सावथजणनक णहताच्या दृष्टीने आवश्यक णवषयावर धोरण 

णनणितीच्या दृष्टीने णवचार करते. याणशवाय सावथजणनक खचथ णसद्धाांतामध्ये कर णसद्धाांत 

देखील समाणवष्ट असतात, कारण बाजार पेठेच्या व्यवस्थापनामध्ये कर णनधाथरण आणण 

हस्ताांतरण आवश्यक असते. अथथव्यवस्थेमध्ये कायथक्षमता आणण समानतेसाठी कराांची 

अवश्यकता असते.  

 

जेव्हा खचाथचे णनणथय एखादा णवणशष्ट खचथ करण्यासांबांधी णनदाणशत करतो, पण त्याच वेळी 

खचथ करण्यासाठी पैसा कोठून येणार हे स्पष्ठ करत नाही तेव्हा कर णसद्धाांत हे अणधक 

मनोरांजक बनतात. जेव्हा असी पररणस्थती णनमाथण होते तेव्हा सावथजणनक खचाथचे णनधाथरण  

करणार ेसमान णनकष कर महसूलच्या सांग्रहास देखील लागू होतात. णवशेषतः कराांनी वाटप 

कायथक्षमता, णवतरण समानता आणण समाजातील सूक्ष्म आणथथक उद्दीष्टाांना प्रोत्साहन णदले 

पाणहजे. 

 

तथाणप, कर धोरण आणण वाटप कायथक्षमतेच्या उद्दीष्ट दरम्यान एक नैसणगथक तणाव उद्भवतो. 

परुवठा करणार े आणण मागणी करणारयाना वेगवेगळ्या णकां मतींचा सामना करण्यास भाग 

पाडल्याने बहुतेक कर बाजारपेठेतील णवकृती णनमाथण करतात. या णवकृती सांसाधनाांची 

णदशाभूल (misallocation) करतात, ज्यायोगे वाटप अकायथक्षमता णनमाथण होते. 

सांसाधनाांची णदशाभूल होणे  णहतावह नाही, परांत ु कर महसूल वाढणवण्या साठी द्यावी 

लागणारी णह णकां मत आहे. प्रमाणणत कर णसद्धाांताचे एक लक्ष्य असले पाणहजे ते  म्हणजे 

कराांची अशी रचना करणे ज्यामळेु बाजारातील या णवकृती कमी होईल. वैकणल्पकररत्या, 

सरकारने महसूल वाढणवण्यासाठी दोन णकां वा तीन णवणशष्ट प्रकारच्या कराांपैकी एक वापरणे 

आवश्यक असेल तर मूळ कर णसद्धाांतात यापैकी कोणता कर कमीतकमी अकायथक्षमतेची 

णनणमथती करतो हे दशथणवले पाणहजे. या मध्ये मूलभूत समस्या म्हणजे कर आकारणीच्या 

वाटप णसद्धाांताचा भाग आणण सावथजणनक खचाथच्या णसद्धाांताच्या वाटप प्रमाणेच मागथदशथक 
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तत्वपव म्हणजे पॅरटेो कयथक्षमता होय. पॅरॅटो णनकषानसुार, सरकारने काही प्रमाणात महसूल 

गोळा करावा ज्यायोगे तो इतर कोणत्याही ग्राहकाांचे कल्याण कमी केल्याणशवाय कमीतकमी 

एका ग्राहकाचे कल्याण होईल. अशा प्रकारच्या पॅरटेो सधुारणा अशक्य असल्यास, वाटप 

कायथक्षमतेच्या पॅरटेो णनकषाचे समाधान होते पण हे वाटप अपररहायथपणे अकायथक्षमता 

णनमाथण करते. 

 

कराचा दसुरा अपररहायथ पररणाम म्हणजे ते करदात्याांची खरदेी शक्ती कमी करतात 

जेणेकरुन ते सरकारच्या पनुणवथतरण कायथिमाचा भाग बनतील. सरकारला स्वाभाणवकच 

असे वाटते की करदात्याांनी समाजाच्या णवतरण लक्ष्यात योगदान द्यावे, परांत ु येथे दोन 

अडचणी येतात. पणहली गोष्ट म्हणजे कर आकारणीचे णसद्धाांत सवथसाधारणपणे पुनणवथतरण 

णसद्धाांताच्या अणनयणमततेमळेु ग्रस्त आहे. अशा प्रकार,े सावथजणनक के्षत्रातील अथथशास्त्रज् 

सामान्यत: समाजाच्या वाटप उद्दीष्टाांच्या सांदभाथत प्रमाणणत कर धोरणास सहमती देतात, 

तर णवतरणाच्या दृष्टीने  चाांगले कर धोरण काय आहे याणवषयी बरचे मतभेद आहेत. दसुरी 

अडचण म्हणजे समानता आणण कायथक्षमता याांच्यामधील समतोल. सवथसाधारणपणे 

साांगायचे तर अणधक पनुणवथतरण होण्यासाठी समाजातील श्रीमांत वगाथवर जास्त दराने कर 

आकारणे आवश्यक आहे परांत,ु उच्च कर दर अकायथक्षमता वाढवतात. याव्यणतररक्त, 

एखाद्या णवणशष्ट वस्तूवरर कर आकारणे समाजाच्या णवतरण लक्ष्याांनसुार णहतावह असेल 

परांत ु कायथक्षमतेच्या आधारावर अवाांिनीय असू शकेल. अशाप्रकार े  प्रकारच्या समानता 

आणण  कायथक्षमता याांचा समतोल समजून घेणे हे नेहमीच आदशथ कर णसद्धाांतीचे प्राथणमक 

लक्ष्य राणहले आहे. 

 

कर धोरणाची दोन सहाय्यक उद्दीष््टये म्हणजे प्रशासन सलुभता आणण साधेपणा, जे कर 

वसूल करण्याच्या व्यावहाररक समस्येशी सांबांणधत आहेत. प्रशासनाच्या सहजतेचा णनकष 

कर वसूल करणार याांचा दृणष्टकोनावर अवलांबून असतो. कर सांकलन  णवभागास कर लागू 

करणे आणण ते प्रशासकीय दृष््ट या सोपे असले. या णठकाणी करदात्याांची खाजगी माणहती 

येथे थेट येते. कर भरणे टाळण्यासाठी स्व-इच्िुक करदात्याांकडे प्रबळ करणे असतात 

आणण जर ते सरकारपासून स्वतःबद्दल माणहती लपणवण्यास सक्षम असतील तर ते आपली 

खरी माणहती लपवू शकतात. अवैध कारणाने कर चकुवणे  याला करचोरी असे म्हणतात. 

याला कायदेशीर मांजरुी णकां वा प्रामाणणकपणा काही लोकाांना करचकुवेणगरी पासून रोखू 

शकतो, म्हणूनच, कोणत्याही कराांच्या रचनेत सांभाव्य करचोरीची समस्या सोडणवली 

पाणहजे. 

 

उदाहरण म्हणून आयकर णवचार केल्यास समजा, सरकारला पनुणवथतरण धोरणाचा भाग 

म्हणून उच्च-उत्पन्न करदात्याांना अल्प-उत्पन्न करदात्याांपेक्षा जास्त दराने कर भरायचा 

आहे. तथाणप, उच्च-उत्पन्न असलेले करदाता त्याांचे उत्पन्न अणधकारया पासून लपवून ठेवू 

शकतात आणण त्याद्वार े त्याांचे योग्य करदेयक सरकारला देणार नाहीत. तसेच, उत्पन्न 

लपवण्यामळेु सरकारला आवश्यक  महसूल गोळा करण्यासाठी सरासरी कर दर वाढवावा 

लागेल, ज्यामळेु कराशी सांबांणधत अकायथक्षमता वाढते. शेवटी, काही कर टाळणे सोपे आहे. 
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म्हणूनच, सरकारच्या एकूण महसूल गरजा पूणथ करण्यासाठी कोणते कर लागू करायचे हे 

ठरवताना वेगवेगळ्या कराांची सापेक्ष सलुभता णवचारात घ्यावी लागेल. 

 

कराांचा साधेपणा करदात्याांचा दृणष्टकोन स्वीकारतो. एखादा कर लागू करत असताना  

करदात्याांना सहजपणे कर कायद्याांचे पालन करता येणे आवश्यक आह.े त्याांना कर कायदा 

समजून घेण्यास सलुभ असणे आवश्यक आहे आणण अनावश्यक कागद पते्र साांभाळत 

बसण्याची आवश्यकता नसावी. या कर तत्वपवाचे स्पष्ट उदाहरण म्हणजे णवकसनशील देश 

लोकाांपेक्षा व्यवसायाांवर कर आकारण्यास प्राधान्य देतात. णकतीही प्रामाणणक णकां वा बेईमान 

कर दाता असला तरी उत्पन्नाची नोंद ठेवण्यासाठी णकां वा आयकर फॉमथ भरण्याइतकी 

सरासरी व्यक्ती णशणक्षत नसते, म्हणूनच, णवकसनशील देशाांमध्ये व्यवसायाांवर जास्त कर 

आकारले जातात कारण व्यासायीकाकडून  कर वसूल करणे सोपे असते. 

 

२.४ णवतरि (DISTRIBUTION)  

 

जर सवथ बाजारपेठा योग्यररत्या आणण बाजारतांत्रानसुार काम करत असतील तर सरकारला 

करण्यासाठी आजून काय णशल्लक राहते   याचे उत्तर म्हणजे समाजासाठी समानता णह 

महत्वाची बाब आहे. उत्तम प्रकार े कायथरत बाजारपेठ सांसाधनाांचे कायथक्षम वाटप करू 

शकते. पूणथ स्पधाथ देखील सांधींच्या समानतेचे मानदांड पूणथ करते आणण उच्च सामाणजक 

णस्थत्यांतर णनमाथण करते. परांत,ु एक पररपूणथ व कायथक्षम बाजार अथथव्यवस्था वस्तू आणण 

सेवाांचे णवतरण सामाणजकररत्या स्वीकायथ असेल याची हमी देऊ शकत नाही. वर नमूद 

केल्याप्रमाणे, बाजार कोणत्याही वेळी णदलेल्या सांसाधनाांची मालकी घेत असतो. जर 

समाजामध्ये सांसाधनाची मालकी अन्यायकारक असेल तर कदाणचत या सांसाधनाांद्वार े

उत्पाणदत वस्तू आणण सेवाांचे णवतरण देखील अन्यायकारक असेल. याव्यणतररक्त, 

सांसाधनाच्या णवतरणातील असांतलुन सधुारण्यासाठी कोणतीही नैसणगथक बाजारपेठ यांत्रणा 

उपलब्ध नसते, हे मागणी आणण परुवठ्याच्या णनयामाशी ससुांगत नाही, पण वर सूचीबद्ध 

केलेल्या कठोर अटींमध्ये पॅरटेो-कायथक्षम वाटप स्वयांचणलतपणे मागाथने णनवडतात. अशा 

प्रकार ेउत्पन्नाच्या णवतरणासांदभाथतील णनणथय हे सावथजणनक अथथशास्त्राचे पणहल्या िमाांकाचे 

उणद्दष्ट आह ेज्या कडे आपणास दलुथक्ष करता येत नाही. जरी ताांणत्रक गणृहतकावर आधाररत 

जगातील सवोत्कृष्ट बाजारपेठ अणस्तत्वात असली तरीही, सरकारने समाजास आपेणक्षत 

समानतेची  काळजी घेऊन  उत्पन्नाच्या णवतरणासांदभाथत काही धोरण आखणे आवश्यक 

आहे. समाज कदाणचत बाजारपेठ णनणित केलेले णवतरण स्वीकारू शकेल. परांत ु णवतरण 

धोरणा सांदभाथत नागररकाांकडून एकणत्रतपणे णनणथय घेण्याची आवश्यकता आहे. णशवाय, 

कोणत्याही देशाने असे धोरण णनवडलेले नाही. णकमान, सावथजणनक के्षत्राच्या एखाद्या 

णसद्धाांताने न्याय णवतरणाच्या मूलभूत प्रश्नाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे: आता प्रश्न पडतो 

उत्पन्नाचे इष्टतम णकां वा न्याय्य णवतरण म्हणजे काय? 

 

आधी नमूद केल्याप्रमाणे उत्पन्नाच्या णवतरणासांदभाथत एकमत झाले नाही. फक्त एक मदु्दा 

म्हणजे णवतरण प्रश्नाचे णनराकरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न म्हणजे ग्राहकाांच्या 

सावथभौमत्वाच्या तत्वपवाच्या आड येणे आहे. पनुणवथतराणाचे तत्व त्याच्या स्वभावानसुार, 
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जोपयंत पनुणवथतरणामध्ये नकुसान झालेला ग्राहक त्याांचे काही उत्पन्न स्वेच्िेने 

आत्मसमपथण करत नाही तो पयंत ग्राहकाांच्या सावथभौमत्वाच्या तत्वपवाचे उल्लांघन करते, 

म्हणूनच, पनुणवथतरण धोरण पूणथपणे ग्राहकाांच्या पसांतीवर आधाररत असू शकत नाही, व 

सरकार आपेणक्षत प्रणतसादासाठी केवळ णनष्िीय मध्यस्थ म्हणून काम करु शकत नाही. 

यासाठी एका प्रकारच्या राजकीय प्रणियेद्वार े घेतलेला सामूणहक णनणथय आवश्यक आहे, 

ज्यामध्ये सरकारी अणधकारी खूप सणिय भूणमका बजावूशकतील. सामान्यपणे सावथजणनक 

के्षत्र णसद्धाांत पूणथपणे राजकीय सामग्रीपासून मकु्त असू शकत नाही. णवतरणाच्या प्रश्नाचे 

णनराकरण करण्याच्या समाजाच्या प्रयत्नातून, या प्रश्नात राजकारण प्रवेश करत असते. 

 

णनणथय घेत असताना णवतरण णनकषाांच्या सांचावर एकमत नसल्यामळेु,सामूणहक राजकीय 

णनणथय हा सवथसामान्य सावथजणनक के्षत्रातील णसद्धाांतासाठी त्रासदायक आहे. याव्यणतररक्त, 

सैद्धाांणतक अडचणी या णवतरण समस्येच्या पलीकडे आहेत. आणथथक सांरचना ही एक बांणदस्त 

प्रणाली आहे ज्यामध्ये सवथ णनणथय एकमेकाांशी सांबांणधत असतात, उत्पन्नाच्या 

णवतरणासांबांणधत कोणत्याही सावथजणनक धोरणाचा वाटपावर पररणाम होतो. सरकार फक्त 

णनणथय घेईल आणण त्यामळेु चाांगले णकां वा वाईट पनुणवथतरण होईल असे नाही. 

 

सावथजणनक अथथशास्त्रास आजू पयंत या समस्येवर पूणथ पकड  घेता आलेली  नाही. वाटपाचे 

अणधक सोयीस्करपणे णवशे्लषण करण्यासाठी अथथशास्त्रज्ाांनी बहुतेक वेळा णवतरणाची 

समस्या गहृीत धरुन ठेवली आहे, वाटप (distributional) आणण णवतरण (allocational) 

णनणथय वेगळे करणे बहुतेक वेळा योग्य नसते त्यामळेु  मूलभूत धोरणात्मक प्रश्न मोठ्या 

प्रमाणात तयार होतात. काही सैद्धाांणतक अभ्यास त्याांच्या प्रणतमानामध्ये णवतरणणवषयक 

णनयम णसद्ध करण्याचा कोणताही प्रयत्न करीत नाहीत. त्याऐवजी सरकार जे  णवतरण 

णवषयक धोरण जाहीर करले ते  स्वीकारले जाते. आणण सरकारच्या णवतरण धोरणाचा 

अभ्यास णवशे्लषणाच्या भावनेतून केला जातो  "सरकारने आम्हाला णवतरण सांच उपलब्ध 

करुन द्यावा त्यानांतर आम्ही काय करावे ते साांगू." अशाप्रकारचे णवशे्लषण णनणितच  

णनराशाजनक आहे,पररणामी धोरणात्मक णनणथय णवतरणणवषयक आवडीणनवडींच्या गहृीत 

नमनु्यावर अवलांबून असतात ज्याांचे कोणतेही णवशेष मूलभूत महत्वपव नाही. 

 

२.५ अ ॅरोच े अशक्यता प्रमये (ARROW’S IMPOSSIBILITY 

THEOREM) 

 

अ ॅरोचे अशक्यता प्रमेय : १९५१ मध्ये केनेथ अ ॅरो याांनी त्याच्या सामान्य अशक्यतेचे प्रमेय 

प्रकाणशत केले ज्यामळेु सामाणजक शासे्त्र एका बांणदस्त जागेतून बाहेर पडले. अ ॅरोचे प्रमेय ह े

लोकशाही समाजाांसाठी घातक आहे. सांरक्षण यासारख्या सावथजणनक वस्तूांबद्दल लोकशाही 

सांघटनाांनी कसे णनणथय घ्यावेत याचा णसद्धाांत णवकणसत करण्यासाठी सांरक्षण णवभागाकडून 

अ ॅरो याांची नेमणूक झाली होती. त्याांनी सहकारी खेळाच्या णसद्धाांतानसुार (cooperative 

game theory) सामाणजक णनणथय घेण्याच्या समस्येकडे पणहले आहे. ज्यामळेु लोकशाही 

समाजाला मान्य होईल अशा सामाणजक णनणथय प्रणियेचे मागथदशथन करण्यासाठी णकमान सांच 
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तयार करणे शक्य झाले आणण नांतर त्या गणृहतकाचे पररणाम णनणित केले. अ ॅरोने लोकशाही 

समाजात णनणथय प्रणिया पार पाडण्यासाठी पाच मागथदशथक तत्वे णकां वा अटी  णदल्या आहेत. 

त्यानांतर त्याने हे णसद्ध केले की सवथसाधारणपणे कोणतीही सामाणजक णनणथय प्रणिया एकाच 

वेळी पाचही मागथदशथक तत्वे णकां वा अटी पूणथ करू शकत नाही. अ ॅरोच्या प्रमेयाचा अथथ असा 

नाही की लोकशाही समाज सामाणजक णनणथय घेऊ शकत नाही. ते णनणथय घेऊ शकतात 

आणण घेतात देखील. परांत ु याचा अथथ असा होतो की एक लोकशाही समाज सामान्यत: 

कमीतकमी पररणस्थतीत ससुांगत सामाणजक णनणथय घेऊ शकत नाही जो त्यास स्वीकायथ 

असेल. अ ॅरोचे प्रमेय कोणत्याही णवषयावरील सामाणजक णनणथयास लागू होते, ज्यात न्याय्य 

णवतरणाच्या समस्येचे णनराकरण करण्यासाठी सातत्याने सामाणजक कल्याण करण्याचा 

प्रयत्न केला जातो. सावथजणनक अथथशास्त्रात रस असणार या सवथ णवद्याथ्यायांना अ ॅरोच्या 

सामान्य अशक्यतेच्या प्रमेयाबद्दल णकमान  समज असणे आवश्यक आहे. अ ॅरोचे प्रमेय 

णवसाव्या शतकातील राजकीय तत्वपवज्ानाचा हा महत्वपवपूणथ अणवष्कार मानला जातो. 

 

अ ॅरोच्या पाच अटी (Arrow’s Five Axioms): 

आपण याआधी पाणहले आह े की, एखाद्या सपुरमॅन णकां वा हुकूमशहाचे समाजकल्याणा 

बद्दलचे मूल्यवान णनणथय मानवी मनातील णवणवध प्रकारच्या पक्षपातीपणामळेु वैध असू शकत 

नाहीत. पररणामी, सपुरमॅन णकां वा हुकूमशहाचे मूल्य णनणथय सामाणजक णनवडीचे प्रणतणबांणबत 

करत नाहीत. अ ॅरो ह े पणहले कल्याणकारी अथथशास्त्रज् होते ज्याांनी सामाणजक व्यवस्था 

साध्य करण्यासाठी वाजवी आवश्यक अटी घालण्याचा प्रयत्न केला जो समाजातील सवथ 

व्यक्तींची इच्िा णकां वा णनवडिम दशथवतो. सामाणजक णनवड करण्याचे अनेक मागथ आहेत. 

णनवड एका हुकूमशहाद्वार,े प्रथा आणण परांपरदे्वार े पारांपाररक समाजात णकां वा मतदानाद्वार,े 

समाजात समावेश असलेल्या व्यक्तींद्वार ेकाही आध्याणत्मक णकां वा धाणमथक प्रमखुाांद्वार ेकेली 

जाऊ शकते. हुकूमशाही राजवटीमध्ये सामाणजक णनवडीची समस्या सवाथत सोपी असते 

ज्यामध्ये सवथ सामाणजक णनवडी हुकूमशहाद्वार े केल्या जातात आणण समाजातील सवथ 

व्यक्तींना ते स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. त्याचप्रमाणे, पारांपाररक समाजात णवणवध 

धाणमथक आणण आध्याणत्मक णनयम णकां वा प्रथा सामाणजक णनवडीची समस्या सलुभ करतात. 

कोणताही व्यक्ती धाणमथक आणण आध्याणत्मक प्रमखुाने केलेल्या सामाणजक णनवडीकडे दलुथक्ष 

करू शकत नाही. 

 

परांत ु वैयणक्तक णनवडीवर आधाररत सामाणजक णनवड करण्याची समस्या लोकशाही 

समाजात अवघड बनते कारण  प्रत्येक व्यक्तीला णवणवध सामाणजक णनणथयात वैयणक्तक 

आदेश देण्याची मोकळीक असते. आता, एक प्रासांणगक प्रश्न असा आहे की सामाणजक णनवड 

सातत्याने वैयणक्तक णनवडीमधून णमळू शकते का. त्यासाठी प्रोफेसर एरोने याांनी काही 

आवश्यक अटी घातल्या आहेत त्या पढुील प्रमाणे, 

 

अट १: संक्रमिीय णकंवा सुसरं्तता: 

अ ॅरो याांनी नमूद केलेली पणहली अट म्हणजे सामाणजक पयाथय ससुांगत णकां वा सांिमणीय 

असणे आवश्यक आहे. सामाणजक णनवडीची पररवतथनशीलता हे सूणचत करते की जर पयाथय 

'A' ला पयाथय B पेक्षा जास्त प्रधान्य णदले जात असले व पयाथय B ला C पेक्षा जास्त 
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प्राधान्य णदले जात असेल तर पयाथय C ला पयाथय A पेक्षा जास्त प्राधान्य णदले जाणार 

नाही. जर पयाथय C ला  A पेक्षा जास्त प्राधान्य देण्यात आले तर  सांिमणाच्या णस्थतीचे 

उल्लांघन केले जाईल व ही णनवड णवसांगत असेल. सांिमणाचा प्रश्न तेव्हाच उद्भवतो जेव्हा 

सामाणजक िम बणहगोल असतात. बणहगोल याचा अथथ असा आहे की णवणवध पयाथय 

प्राधान्याने णकां वा समवतृ्तीने एकमेकाांशी सांबांणधत असतात. अशाप्रकार,े 'A' आणण 'B' या 

पयाथयाांपैकी कोणत्याही जोडीसाठी 'A' ला 'B' पेक्षा जास्त णकां वा 'B' ला 'A' पेक्षा जास्त 

प्राधान्य णदल्यास णकां वा दोन्ही मध्ये समवतृ्ती असल्यास दोन पयाथय सांबांणधत णकां वा जोडलेले 

असल्याचे म्हटले जाते. अशा प्रकार,े सांिमणाची अट सामाणजक णनवडीमध्ये असली 

पाणहजे कारण ती अ ॅरो याांनी ससुांगत सामाणजक णनवडीची अट मानली आहे. 

 

अट २: वैयणिक प्रार्ान्यांना प्रणतसाद: 

दसुरी अट अशी आहे की सामाणजक िमाने वैयणक्तक आवडीणनवडीला प्रणतसाद दशथणवला 

पाणहजे. म्हणजे सामाणजक णनवडिमणे वैयणक्तक णनवडिमाल सकारात्मक प्रणतसाद णदला 

पाणहजे. याचा अथथ असा आहे की सामाणजक णनवडी त्याच णदशेने बदलल्या पाणहजेत 

ज्याणदशेने  समाज तयार करणारया व्यक्तींच्या णनवडी बदलतात. अ ॅरो याांच्या म्हणण्या 

नसुार,  सामाणजक कल्याण कायथ हे वैयणक्तक मूल्यातील बदलाांना सकारात्मक प्रणतसाद देते  

णकां वा कमीतकमी नकारात्मक नाही. याचा अथथ असा होतो की सामाणजक णनवडी या  

समाजातील वेगवेगळ्या व्यक्तींची मूल्ये प्रणतणबांणबत करते आणण वैयणक्तक मूल्ये बदलली की 

सामाणजक णनवड देखील  बदलते. समजा वैयणक्तक िमवारीच्या सांचाच्या आधारावर पयाथय  

'A' सामाणजकररत्या 'B' पेक्षा जास्त प्राधान्य णदले जाते. जर व्यक्तींच्या िमवारीत बदल 

घडत असेल जेणेकरून काही व्यक्ती पयाथयी 'A' ला पूवीपेक्षा अणधक पसांती देत असतील  

आणण त्यासाठी कोणाचेही प्राधान्य कमी होत नसेल, तर सामाणजकदृष््टया 'B' पेक्षा  'A' ला 

प्राधान्य णदले पाणहजे. हे नमूद करण्यासारखे आहे की या अटीचे उल्लांघन केले जाईल "जर 

अशी काही व्यक्ती असतील ज्याांच्या णवरुद्ध समाज अशा अथाथने भेदभाव करतो की जेव्हा 

त्याांची इतर पयाथयाांच्या तलुनेत काही पयाथयायाच्या बाबतीत इच्िा वाढते तेव्हा त्या 

पयाथयाची इतर  सामाणजक घटकाांची  इच्िा कमी होते. 

 

अट ३: न लादण्याची अट: 

णतसरी अट असे नमूद करते की सामाणजक णनवडी स्वतांत्रपणे वैयणक्तक आवडीणनवडीवर 

लादल्या जाऊ नयेत. उदाहरणाथथ , जर समाजातील कोणतीही व्यक्ती पयाथय 'A' ला पयाथयी 

'B' पेक्षा जास्त पसांत करत नसेल आणण समाजातील कोणतीही एक णकां वा काही इतर 

व्यक्ती पयाथयी 'A' ला पयाथयी 'B' पेक्षा जास्त पसांत करत असतील तर समाजाने 'A' ला 

प्राधान्य णदले पाणहजे. या अटीचा अथथ असा आहे की समाजाने पयाथयी णनवडीने पॅरटेो 

णनकष पूणथ करणे आवश्यक आहे. याचा असाही अथथ होतो की सामाणजक णनवड 

समदुायाबाहेरील कोणीही ठरवू नये. 

 

अट ४: हुकूमशहा नसण्याची अट: 

चौथी अट ही हुकूमशाहीच्या अभावाची आहे. त्यात असे म्हटले आहे की सामाणजक णनवडी 

समाजातील कोणत्याही एका व्यक्तीने ठरवू नयेत. उदाहरणाथथ, 'A' ला सामाणजकदृष््टया 'B' 
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पेक्षा जास्त प्राधान्य णदले गेला नाही. पण  समाजातील कोणतीही व्यक्ती 'A' ला 'B' पेक्षा 

जास्त पसांत करते इतर व्यक्तींची प्राधान्ये णवचारात न घेता. जर या अटीचे उल्लांघन केले 

गेले, तर ज्या व्यक्तीची प्राधान्ये सामाणजक प्राधान्ये मानली जातात ती प्रत्यक्षात एक 

हुकूमशहा असेल. या अटीचा अथथ असा आहे की एखाद्या व्यक्तीने त्याची इच्िा समाजावर 

लादनुाये त्या  ऐवजी सवथ व्यक्तींनी लोकशाही पद्धतीद्वार ेमतदान करून सामाणजक णनवडी 

णनणित केल्या पाणहजेत. 

 

अट ५: अप्रासंणर्क पयाथयांचे स्वातंत्र्य: 

पाचवी अट अप्रासांणगक पयाथयाांच्या स्वातांत्र्याची आहे. यानसुार, कोणत्याही दोन पयाथयाांचा 

सामाणजक णनवड िम  केवळ या दोन पयाथयाांच्या वैयणक्तक णनवड िमाद्वार े णनणित केला 

जातो व तो पयाथय  इतर पयाथयाांच्या सांदभाथत वैयणक्तक पसांतींनी अणजबात प्रभाणवत होऊ 

नये. दसुयाथ शब्दात, उपलब्ध पयाथयाांच्या सांचापैकी सवाथत जास्त पसांतीचा पयाथय उपलब्ध 

नसलेल्या इतर पयाथयाांपासून (म्हणजे प्रभाणवत नसलेला) स्वतांत्र असणे आवश्यक आहे. 

समजा 'A', 'B' आणण 'C' हे तीन पयाथय उपलब्ध आहेत आणण समाज 'A' पेक्षा  'B' ला 

आणण 'B' पेक्षा 'C' ला समाज जास्त पसांत करतो. जर 'C' हा पयाथय यापढेु उपलब्ध नसेल, 

तर ही अट सचुवते की समाज 'B' ला 'A'पेक्षा जास्त पसांत करतो असे होऊ नये. अशा 

प्रकार,े 'A' चे 'B' वर सामाणजक प्राधान्य फक्त या दोन पयाथयाांच्या वैयणक्तक प्राधान्याांवर 

अवलांबून असते आणण असे गहृीत धरते की 'A' आणण 'B' पयाथय हे पयाथय आहेत तत्काळ 

सांबांणधत नाही अशा कोणत्याही पयाथयावर समाज आपली णनवड घेऊन जाणार नाही. 

 

अ ॅरोच्या वरील पाच अटी त्याच्या मूल्य णनणथयाला प्रणतणबांणबत करतात आणण ते मकु्त 

लोकशाही समाजात सामाणजक णनवड करण्यासाठी अटींचा वाजवी सांच असल्याचे णदसते. 

अ ॅरोने दाखवून णदले आहे की वरील पाच अटींपैकी णकमान एकाचे उल्लांघन केल्याणशवाय 

सामाणजक णनवड करणे अशक्य आहे. दसुरया शब्दाांत, वरील सवथ अटींची पूतथता करणारया 

वैयणक्तक मूल्याांच्या आधारावर समाजकल्याण कायथ उभारणे शक्य नाही. 

 

अशक्यतेच्या प्रमेयानसुार, लोकशाही देशात सावथजणनक वस्तूांची णनवड ही बहुमताने केली 

जाते, सरकार कडून परुवठा आणण लोकाांकडून सावथजणनक वस्तूांचा वापर याांच्या 

माध्यमातून जास्तीत जास्त सामाणजक कल्याण साधले जात नाही. बहुमता व्यणतररक्त, 

वरील अटींची पूतथता होणे आवश्यक आहे. ज्यामळेु प्रभावी सामाणजक समवतृ्ती वि आणण 

समाज कल्याण सध्य होईल. म्हणूनच, हा णसद्धाांत अशक्य प्रमेय म्हणून ओळखला जातो. 

 

अ ॅरोचे अशक्यता प्रमेय उदाहरणाच्या मदतीने स्पष्ट केले जाऊ शकते. तीन अथथसांकणल्पत 

धोरणाांपैकी (A,B,C) तीन मतदार (X,Y,Z) णनवडत आहेत. धोरण X तीन सावथजणनक 

वाचनालये उभारण्याचे आहे. धोरण Y दोन वाचनालये उभारण्याचे आहे. तर धोरण Z एक 

वाचनालये उभारण्याचे आहे. 
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बहुमताची  उदाहरि:े वैकणल्पक अर्थसंकल्पीय र्ोरिांसाठी वैयणिक पसंती. 

 

अ. अकमथक र्ोरि णवकल्प 

मतदाता प्रर्ान्य कं्र १ प्रर्ान्य कं्र २ प्रर्ान्य कं्र ३ 

A X Y Z 

B Y Z X 

C Z X Y 

ब.  सकमथक र्ोरि णवकल्प 

मतदाता प्रर्ान्य कं्र १ प्रर्ान्य कं्र २ प्रर्ान्य कं्र ३ 

A X Y Z 

B Y Z X 

C Z Y X 

 

वरील सारणी अ मध्ये सामूणहक लोकशाही णनणथय घेत असताना बहुमत हे  ग्राहकाांच्या 

सावथभौमत्वासाठी आवश्यक असणारया अटींच्या सांचाचे उल्लांघन करते. अट १, णवशेषत: 

सांिमणाच्या णस्थतीचे उल्लांघन केले जाते ज्यामळेु अशक्य प्रमेय णकां वा मतदान 

णवरोधाभास म्हणून ओळखले जाते. बहुसांख्य मतदार (तीन पैकी दोन) X ते Y, Y ते Z 

आणण Z ते X या धोरणाांना प्राधान्य देत असल्याने, कोणतेच धोरण स्वीकायथ नाही पररणामी 

णनकाल अकमथक णकां वा णवसांगत आह.े ज्या अनिुमात मतदान झाले आहे त्याचा अांणतम 

पररणाम णनणित करणारा णनकाल तकथ सांगत नाही. मतदानाच्या िमवारीनसुार Z, X णकां वा Y 

णजांकेल म्हणून णनकाल अणनयांणत्रत आह.े या णठकाणी सांिमण ही उद्भवते कारण एक मतदार 

दोन अत्यणधक धोरणे (पणहली पसांती ३ वाचनालयास व दसुरी पसांती १ वाचनालयास व 

णतसरी पसांती २ वाचनालयास) स्वीकारण्याची शक्यता नसते. जेव्हा ह े पसांत िम 

आलेखावर माांडले जातात तेव्हा, णद्वउच्च णबांदू सूत्र C मतदारासाठी कायथ करते. 

 

जर C मतदार अणधक तकथ सांगत पद्धतीने वागला आणण त्याने दसुरी पसांती दोन ग्रांथालयाांना 

णदली तर अांतणिथ यात्मक समस्या नाहीशी होते आणण त्याचे णनराकरण णनणित होते. (वरील 

सारणीमध्ये ब. सकमथक धोरण णवकल्पाद्वार े दशथणवले गेले आहे)  C मतदारासाठी एकच 

णशखर प्राधान्य दशथणवण्यात आले आहे.  येथे Y व  Z च्या जोडीने सरुुवात करण्यात आली 

आहे, येथे Y हा Z वर णवजय णमळणवतो सोबतच  Xला देखील पराभूत करतो. मात्र फक्त Y 

व  Z ची जोडी ठेवल्यास Z णवजयी होईल. णवजेता, परांत ुवरील सारणीत मतदानाचा िम 

िमवारीत असूनही, Y स्पष्ठ णवजेताआहे. हे पररणाम अथथसांकल्पीय आकार देखील 

दशथणवतात. 

 

सावथजणनक णनवडीत अ ॅरोचे अशक्यता प्रमेय खाली आलेखाच्या मदतीने स्पष्ठ केले जाऊ 

शकते. 
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अ ॅरोच्या अशक्य प्रमेयावर खालीलप्रमाणे णवणवध टीका केली जाते: 

१.  सावथजणनक वस्तूांसाठी लोकाांच्या णनवडीची तीव्रता अ ॅरोचे प्रमेय दशथवू शकत नाही. 

२.  सावथजणनक वस्तूांच्या परुवठ्यासाठी आणथथक णनणथयाकडे पोचण्यासाठी वापरल्या 

जाणारया राजकीय प्रणियेची अणतशय णनराशाजनक प्रणतमा  अ ॅरो याांनी  णचणत्रत केली 

आहे. 

३.  सामान्य मतदार केवळ मतदाराद्वार े सावथजणनक वस्तूांबद्दलचे प्राधान्य प्रकट करतो 

असे आपण म्हणू शकत नाही. 

४.  लोकाांच्या सावथजणनक वस्तूांच्या परुवठ्यासाठी सरकारने सावथजणनक णनवडी नेहमी 

णवचारात घेतल्या पाणहजेत हे खर ेनाही. 

५.  अ ॅरोचा णसद्धाांत णवषम (heterogeneous) सावथजणनक वस्तूांवर लागू केला जाऊ 

शकत नाही. 

 

अ. अकर्मक धोरण विकल्प 

Voter A Voter B Voter C

ब.  सकर्मक धोरण विकल्प 

Voter A Voter B Voter C
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जरी, अ ॅरोच्या सावथजणनक पसांतीच्या प्रमेयावर तीव्र टीका केली जात असली, तरी त्याचे 

महत्वपव कमी होत नाही. लोकशाही देशात सरकार आपल्या नागररकाांना सावथजणनक वस्तू 

कशा परुवते हे या प्रमेयात स्पष्ट केले आहे. सावथजणनक वस्तूांसाठी सावथजणनक प्राधान्ये 

प्रकट करण्यासाठी केवळ बहुसांख्य मतदानास परुसेे नाही, परांत ु आणथकथ  णनणथय आणण 

समाज कल्याण वदृ्धींगत होण्यासाठी देखील आवडीनसुार णनवड करणे आवश्यक आहे. 

सरकारच्या सावथजणनक वस्तूांच्या परुवठ्याद्वार ेजास्तीत जास्त समाजकल्याण कसे साधता 

येईल हे या णसद्धाांता द्वार ेस्पष्ठ होते. 

 

२.५ साराशं (SUMMARY) 

 

मकु्त बाजार अथथव्यवस्थेच्या काल्पणनक पररणस्थतीत अथथव्यवस्थेचे वतथन हेच सरकारी 

हस्तके्षपाचे औणचत्य आहे, म्हणजे तोच सरकारी हस्त के्षपाचा प्रारांभ णबांदू मानते. 

कल्याणकारी अथथशास्त्राच्या मूलभूत णसद्धाांताांवरून, जर ही अथथव्यवस्था उत्तम प्रकार े

स्पधाथत्मक असेल आणण बाजारपेठेचा सांपूणथ सांच असेल, तर समतोल अणस्तत्वात आह े

असे गहृीत धरले जाते व ती पॅरटेो-कायथक्षम असते. बाह्यता म्हणजे अथथव्यवस्थेच्या णकां मत 

व्यवस्थेच्या बाहेर असणारया आणथथक मध्यस्था मधील सांबांध दशथवते. णनमाथण केलेल्या 

बाह्यतेची पातळी थेट णकां मतीद्वार े णनयांणत्रत केली जात नाही म्हणून, बाजार समतोलावरील 

मानक कायथक्षमता प्रमेये लागू केली जाऊ शकत नाहीत. बाजारातील अपयशावर ज्याचा 

पररणाम होऊ शकतो तो धोरणात्मक हस्तके्षपाद्वार ेसधुारणेसाठी सांभाव्य भूणमका णनमाथण 

करतो. सावथजणनक खचाथचा णसद्धाांत सावथजणनक णचांतेची कायदेशीर के्षते्र तसेच धोरण घेऊ 

शकतील अशा अनजेु्य स्वरूपाांची व्याख्या करते. णशवाय, वर नमूद केल्याप्रमाणे, 

सावथजणनक खचाथच्या णसद्धाांतामध्ये बरयाचदा कर आकारणीचा स्वतःचा णसद्धाांत असतो या 

अथाथने की खचाथच्या णनणथयाचे णनयम कराांचा सांच पररभाणषत करतात आणण बाजार 

व्यवस्थेला इष्टतम मागथदशथनासाठी आवश्यक हस्ताांतरणे केली जातात. कर हे या बाबतीत 

कायथक्षमता आणण समानता णनमाथण करण्यामध्ये  योगदान देतात. उत्तम प्रकार े कायथ 

करणारी बाजार व्यवस्था सांसाधनाांच्या कायथक्षम वाटपाची हमी देऊ शकते. पूणथ स्पधाथ 

सांधीच्या समानतेच्या प्रणिया समानतेचे प्रमाण देखील पूणथ करते आणण उच्च सामाणजक 

गणतशीलता णनमाथण करते. त्यानांतर त्याांनी हे णसद्ध केले की, सवथसाधारणपणे कोणतीही 

सामाणजक णनणथय प्रणिया एकाच वेळी पाचही अटींना सांतषु्ट करू शकत नाही. अ ॅरोच्या 

प्रमेयाचा अथथ असा नाही की लोकशाही समाज सामाणजक णनणथय घेऊ शकत नाही. 

 

२.६ प्रश्न (QUESTIONS) 

 

१.  कल्याणकारी अथथशास्त्राचे प्रमेय समजावून साांगा. 

२.  अथथव्यवस्थेत सरकारी  हस्तके्षपाची गरज स्पष्ठ करा. 

३.  बाह्यता म्हणजे  काय  बाह्यता बाजारपेठेला अपयशाकडे कसी घेऊन जाते? 

४.  अ ॅरोचे अशक्य प्रमेय समजावून साांगा. 
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मॉडयुल II 

३ 

सार्वजननक र्सतूूंची तरतूद 

घटक  रचना 

३.०  उद्दिष्ट े

३.१  प्रस्तावना 

३.२  वस्तूूंचे वगीकरण 

३.३  साववजद्दनक वस्तूूंची इष्टतम तरतूद: शदु्ध आद्दण स्थाद्दनक 

३.४  गणुवत्ता वस्त ु

३.५  द्दलूंडालचा ऐद्दछिक द्दवद्दनमय दृष्टीकोन 

३.६  साराूंश 

३.७  प्रश्न 

३.० उनिष्ट े(OBJECTIVES) 

या प्रकरणाची प्रमखु उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेतः 

 साववजद्दनक वस्तू, खाजगी वस्तू, क्लब वस्तू आद्दण गणुवत्ता वस्तू या सूंकल्पना 

समजून घेणे.  

 साववजद्दनक वस्तू परुवण्याछया तरतदुींचे द्दवशे्लषण करणे. 

 द्दलूंडालछया ऐद्दछिक द्दवद्दनमय पध्दतीचा अभ्यास करणे.  

३.१ प्रसतार्ना ( INTRODUCTION)  

सवव प्रकारछया आद्दथवक प्रणालींमध्ये शासनाची अद्दधक द्दकूं वा कमी महत्त्वपूणव भूद्दमका असते. 

जनतेला साववजद्दनक वस्तू परुद्दवण्याकररता सरकार आपल्या साववजद्दनक अथवसूंकल्पात 

तरतूद करते जेणेकरुन समाजकल्याणात वाढ होऊ शकते. शासनाने साववजद्दनक वस्तूचा 

परुवठा करण्याची तरतूद करावी, साववजद्दनक वस्तूूंसाठी लोकाूंछया  आवडी-द्दनवडी, 

प्राधान्ये आद्दण प्राथद्दमकता जाणून घेता यावी, याकरीता साववजद्दनक वस्तूूंसाठी प्राधान्ये 

द्दकूं वा लोकाूंछया द्दनवडींचा अभ्यास करणे महत्वाचे आहे. या प्रकरणामध्ये आपण 

साववजद्दनक वस्तू, खाजगी वस्तू, क्लब वस्तू आद्दण गणुवत्ता वस्तू या सूंकल्पना, साववजद्दनक 

वस्तू परुवण्याछया तरतदुी व द्दलूंडाल   ऐद्दछिक द्दवद्दनमय दृद्दष्टकोण याूंचा सद्दवस्तर अभ्यास 

करणार आहोत.   
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३.२ र्सतूूंचे र्गीकरण (CLASSIFICATION OF GOODS) 

अथवशास्त्रात वस्तूूंछया चार शे्रणी आहेत, ज्या दोन वैद्दशष््टयाूंछया आधार ेपररभाद्दषत केल्या 

जातात. एक म्हणजे लोकाूंना वस्तूचा उपभोग घेण्यापासून वगळले (वजवन) जावू शकते व 

दसुर ेवस्तू   उपभोग प्रद्दतस्पधी आहे की नाही (स्पधावत्मकता).  

या दोन वैद्दशष््टयाूंवरुन वस्तूूंचे पदु्दढल प्रमाणे चार प्रकार पडतात:   

तक्ता क्र. ३.१ 

र्सतूूंचे र्गीकरण 

 र्जवन शक्य   र्जवन अशक्य 

प्रद्दतस्पधी खाजगी र्सतू: अन्न, वस्त्र, 

कार इत्यादी. 

सामान्य र्सतू: पाण्यातील माशाूंचा साठा, 

लाकूड, कोळसा इत्यादी. 

अप्रद्दतस्पधी क्लब र्सतू: द्दसनेमा, 

खाजगी उद्याने इत्यादी.   

सार्वजननक र्सतू: हवा, राद्दरिय सूंरक्षण 

 

३.२.१ खाजगी र्सतू (Private goods):  

खाजगी वस्तू वगळता येणाऱ्या आद्दण प्रद्दतस्पधी आहेत. खाजगी वस्तूूंची उदाहरणे अन्न, 

कपडे, खाजगी वाहने इत्यादी आहेत. या वस्तू सहसा मयाव द्ददत प्रमाणात असतात आद्दण 

त्यासाठी द्दकूं मत आकारून मालक द्दकूं वा द्दवके्रते इतर लोकाूंना त्याचा उपभोग घेण्यापासून 

रोखू शकतात. खाजगी वस्तू धडकी भरवणाऱ्या आहेत, ज्यामळेु स्पधाव द्दनमावण होते. 

लोकाूंना या वस्तू द्दमळवण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, म्हणून खासगी वस्तूूंना साववजद्दनक 

वस्तूूंपेक्षा फ्री-रायडर समस्या उद्भवण्याची शक्यता फारच कमी असते आद्दण म्हणूनच 

बाजारपेठेत खासगी वस्तू तयार करण्यासाठी सूंसाधनाूंचे कायवक्षमतेने वाटप केले जाते.  

दैनूंद्ददन जीवनात, खाजगी वस्तूूंची अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यात अन्न, कपडे आद्दण 

स्टोअरमध्ये खरदेी करता येणाऱ् या बऱ् याच वस्तूूंचा समावेश आहे. आईस्क्रीम कोनचे 

उदाहरण घ्या.  हे वगळता येण्यासारखे आद्दण प्रद्दतस्पधी दोन्ही आहे. एखादा व्यक्ती पैसे 

देण्यास तयार नसल्यास, द्दवके्रता त्याला आईस्क्रीम कोन द्दवकण्यास नकार देतो म्हणजेच 

त्याछया आईस्क्रीम खाण्यावर प्रद्दतबूंध घालतो. याव्यद्दतररक्त, खाजगी वस्तू (आईसद्दक्रम 

कोन) चा उपभोग फक्त एकदाच घेतला जाऊ शकते, त्यामळेु एका व्यक्तीने त्याचा उपभोग 

घेतल्याने इतराूंना त्याच कोनचा उपभोग घेता येत नाही.   

३.२.२ सामान्य र्सतू (Common Goods):  

सामान्य वस्तू वगळता येत नाहीत, परूंतू प्रद्दतस्पधी असतात. या कारणामळेु, सामान्य वस्तू 

सहजपणे जास्त प्रमाणात वापरल्या जातात. या पररद्दस्थतीत, लोक दीघवकालीन 

परीणामाूंचा द्दवचार न करता अल्पकालीन नफा सरुद्दक्षत करण्यासाठी भाूंडवल काढून 

घेतात. पाण्यातील माशाूंचा साठा हे     न्य वस्तूचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. कोणालाही 

मासेमारीपासून वगळले जात नाही, परूंत ुलोक अमयावदीत मासे काढत असल्याने,      चे 

साठे कमी झाले आहेत. 
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३.२.३ क्लब र्सतू (Club goods):  

क्लब वस्तू वगळता येऊ शकतात, परूंत ुप्रद्दतस्पधी नसतात. या प्रकारात वस्तूचा आनूंद 

घेण्यासाठी  अनेकदा सदस्यत्व आवश्यक असते.  पैसे न दणेाऱ्या सदस्याूंना त्या वस्तूूंपयंत 

पोहोचण्यापासून रोखले जाऊ शकते.  टेद्दलद्दव्हजन हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.  रॉडॉडब ड 

द्दकूं वा मोबाइल नेटवकव  देखील या शे्रणीचे आहेत. यासाठी माद्दसक फी आवश्यक आह,े परूंत ु

फी द्ददल्यानूंतर ते प्रद्दतस्पधी    त नाही. येथे अनेक वस्तू आहेत, ज्या अद्दवभाज्य आहेत, 

आद्दण ज्या अनेक व्यक्ती एकाच वेळी क्षमतेछया मयावदेपयंत वापरू शकतात, येथे काही 

द्दवद्दशष्ट तूंत्रज्ञान अद्दस्तत्वात आहे, ज्यामळेु वस्तूछया वापरासाठी वैयद्दक्तक द्दकूं मती आकारणे 

शक्य होते. जलतरण तलाव, गोल्फ कोसव, पूल इत्यादींना क्लब वस्तू मानले जाते. 

३.२.४ सार्वजननक र्सतू (Public goods):  

साववजद्दनक वस्तू वगळण्याअयोग्य आद्दण अप्रद्दतस्पधी असतात. त्याूंचा वापर करण्यापासून 

व्यक्तींना वगळता येत नाही. आद्दण एका व्यक्तीछया वापराने इतराूंना वस्तूूंची उपलब्धता 

कमी होत नाही. साववजद्दनक वस्तूूंछया उदाहरणाूंमध्ये श्वास घेणारी हवा, साववजद्दनक उद्याने 

आद्दण पथद्ददवे याूंचा समावेश होतो. साववजद्दनक वस्तू फ्री रायडर समस्येस जन्म देऊ 

शकतात. फ्री-राइडर अशी व्यक्ती आहे ज्याला पैसे न देता वस्तूचा फायदा द्दमळतो. यामळेु 

द्दवद्दशष्ट वस्तू द्दकूं वा सेवाूंछया अूंतगवत तरतूदी होऊ शकतात. साववजद्दनक वस्तू शदु्ध द्दकूं वा 

भेसळयकु्त असू शकतात. शदु्ध साववजद्दनक या वस्तू असतात ज्याूंचा उपभोग हा पणुवपणे 

अप्रद्दतस्पधी आद्दण वगळण्याअयोग्य असतो. अशदु्ध साववजद्दनक वस्तू म्हणजे अशा वस्तू 

होत की ज्या या दोन अटींना काही प्रमाणात समाधानी करतात, परूंत ुपूणवपणे नाही. 

सार्वजननक र्सतूूंची महत्त्र्पूणव रै्नशष््टये खालीलप्रमाण ेआहते: 

i) अपर्जवन / र्जवन अशक्य (Non-excludability):  

अपवजवन / वजवन अशक्य याचा अथव असा आहे की, वस्तूचा द्दनमावता इतराूंना त्याचा 

उपभोग घेण्यापासून रोखू शकत नाही. उदाहरणाथव, प्रत्येक व्यक्तीस रस्त्यावरील द्ददव्याूंचा 

प्रकाश वापरण्यापासून रोखणे अत्यूंत कठीण आहे. सूंरक्षण, पोद्दलस आद्दण कायदा यापासून 

दखेील वगळता येणार नाहीत. प्रत्येकाला पोद्दलसाूंचा फायदा होतो, ज्यामळेु या सेवेसाठी 

काही लोकाूंवर शलु्क आ  रणे अशक्य आहे, तर काही लोकाूंवर शलु्क आकारणे शक्य 

आहे. यामधूनच फ्री-राइडर समस्येची द्दनद्दमवती   ते. 

ii) उपभोग प्रनतसपधी नाही / अप्रनतसपधी उपभोग (Non-rival Consumption):  

प्रत्येक अथवव्यवस्थेत, सरकार काही वस्तू सूंपूणव लोकाूंना परुद्दवते. उपभोग प्रद्दतस्पधी नाही/ 

अप्रद्दतस्पधी उपभोग याचा अथव असा आहे की, एकापेक्षा अद्दधक व्यक्ती वस्तू वापरण्याची 

इतराूंची क्षमता कमी न करता वापरु शकतात. द्दवशेषतः, साववजद्दनक वस्तू ही सूंपूणवपणे 

समाजाला परुद्दवली जाते आद्दण एखाद्याने वापर केल्यास त्याची उपलब्धता कमी होत नाही. 

साववजद्दनक वस्तूूंचे सूंयकु्तपणे सेवन केले जाते.  
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iii) बाह्यत्र् (Externality):  

साववजद्दनक वस्तूूंमधून ग्राहकाूंना फायदे द्दमळत असतात. साववजद्दनक वस्तू ग्राहक 

साववभौमत्वाछया तत्त्वाछया अधीन असतात. ते वैयद्दक्तक पसूंतीछया आधार े तयार केले 

जातात, परूंत ु एखाद्या ग्राहकाद्वार े साववजद्दनक वस्तूूंमधून द्दमळद्दवलेले समाधान त्याछया 

स्वतःछया योगदानापेक्षा स्वतूंत्र असते. हे असे आहे कारण हा खचव अथवसूंकल्पाद्वार े पूणव 

केला जातो. 

iv) असपष्ट लाभ (Benefit Obscure):   

साववजद्दनक वस्तू स्वभावत: अस्पष्ट असतात. साववजद्दनक वस्तूूंचा प्रत्यक्षात द्दकती फायदा 

द्दकूं वा     द्दमळाला हे लक्षात घेणे फार कठीण आहे. उदाहरणाथव , पथद्ददवे. देशातील सवव 

नागररकाूंना पथद्ददव्यातून द्दकती फायदा झाला, हे मोजणे कठीण आहे. 

v) प्राप्तकताव आनण लाभाथी एकसारखे नाहीत (Payee and Beneficiary not 

identical):  

सामान्यत: साववजद्दनक वस्तू फायद्याछया असतात. परूंत ु ज्याची तरतूद करण्यासाठी जो 

व्यक्ती पैसे देतो तो खरा लाभाथी नक्कीच नसतो. दसुऱ् या शब्दाूंत साूंगायचे तर, सरकारी 

बजेटछया माध्यमातून साववजद्दनक वस्तू उपलब्ध करून द्ददल्या जातात, याचा अथव असा 

आहे की प्राप्तकताव आद्दण लाभाथी एकसारखे नसतात. 

३.३ सार्वजननक र्सतूूंची जासत तरतूद (OPTIMAL PROVISION OF 

PUBLIC GOODS) 

३.३.१ शुद्ध आनण मयावदीत (Pure and Local): 

साववजद्दनक वस्तूूंछया उत्पादनाचा पररणाम सकारात्मक बाह्यतेमध्ये होतो ज्यासाठी 

उत्पादकाूंना पूणव मोबदला द्दमळत नाही. उपभोके्त साववजद्दनक वस्तूूंचा लाभ पैसे न देता घेऊ 

शकतात, याला फ्री रायडर समस्या म्हणतात. जर बऱ् याच ग्राहकाूंनी फ्री-राईड करण्याचा 

द्दनणवय घेतल्यास, खाजगी उत्पादकाूंचा खचव फायद्याूंपेक्षा जास्त होईल आद्दण बाजारपेठेतून 

वस्तू द्दकूं वा सेवा देण्याचे प्रोत्साहन नाहीसे होईल. ज्या वस्तूूंची आवश्यकता आहे अशा 

वस्तू द्दकूं वा सेवा परुद्दवण्यास ते बाजारपेठेत अपयशी ठरतील. लोकाूंछया आवश्यकतेनसुार 

सरकारी द्दनधी आद्दण साववजद्दनक वस्तूूंसाठी योग्य तरतूद करणे हे काम कठीण आहे. तेव्हा 

अडचण अशी आह ेकी, अशा वस्तूूंचे द्दकती उत्पादन आद्दण वाटप केले जाते, हे सरकारने 

कसे ठरवावे? साववजद्दनक वस्तूूंचा परुवठा कोणत्या प्रकारचा आद्दण कोणत्या दजावचा 

द्यायचा? आद्दण द्दवद्दशष्ट ग्राहकाला द्दकती पैसे द्यायला साूंद्दगतले जावेत? हे ठरवण्यात 

अडचण आहे. 

एखादी द्दवद्दशष्ट वस्तू परुवायची की नाही याचा द्दनणवय घेण्यासाठी सरकार खचव- फायद्याछया 

द्दवशे्लषणाचा वापर करते. जर द्दसमाूंत नफा हा द्दसमाूंत खचावपेक्षा जास्त असेल तर 

साववजद्दनक वस्तूूं   अद्दधक वाटप केले जाईल. जेव्हा सीमान्त खचव = सीमान्त लाभ असेल 

तर साववजद्दनक वस्तूूंचे इष्टतम वाटप होते. 
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सार्वजननक र्सतूूंची मागणी (Demand for Public Goods): 

साववजद्दनक वस्तूूंची एकूं दर मागणी म्हणजे प्रदान केलेल्या वस्तछुया प्रत्येक नगापासनु 

प्रत्येक व्यक्तीछया सीमान्त नफ्याची बेरीज होय. साववजद्दनक वस्तूूंसाठी अथवव्यवस्थेचा 

द्दसमाूंत लाभ वक्र (मागणी वक्र) हा अशा प्रकार ेसवव व्यक्तींछया सीमाूंत लाभ वक्राूंची उभी 

बेरीज आहे. साववजद्दनक वस्तूूंछया वैयद्दक्तक मागणी वक्राूंचे उभी बेरीज देखील वस्तूछया 

द्दवद्दशष्ट नगसूंख्येत देय देण्याची एकूण इछिा दशवद्दवतो. 

आकृती क्र. ३.१ 

 
 

वैयद्दक्तक सीमान्त लाभ वक्राूंची बेरीज सीमाूंत प्राप्ती (MB) दये देण्याची द्दकूं वा एकूण मागणी 

(∑MB) करण्याची एकूण इछिा दशववते. एकूण मागणीचे अूंतर आद्दण  सीमाूंत खचव वक्र 

(MC) प्रदान केलेल्या वस्तूूंची रक्कम द्दनधावररत करते. साववजद्दनक वस्तूूंचे इष्टतम प्रमाण 

G* आहे. ह े प्रमाण खासगी वस्तूूंछया एकूण मागणी वक्राूंछया द्दवरूद्ध आहे, जेथे प्रत्येक 

द्दकूं मतीवरील वैयद्दक्तक मागणी वक्राूंची बेरीज क्ष अक्षास समाूंतर आह.े साववजद्दनक वस्तूूंछया 

द्दवपरीत, सोसायटीला खासगी वस्तूूंछया द्ददलेल्या नगसूंख्येत सहमत नसते आद्दण कोणतीही 

एक व्यक्ती द्ददलेल्या द्दकूं मतीवर खाजगी वस्तूूंचा वापर दसु-यापेक्षा जास्त प्रमाणात करू 

शकते. 

साववजद्दनक वस्तूूंची कायवक्षम मात्रा ही जास्तीत जास्त द्दनव्वळ लाभ (एकूण नफा वजा एकूण 

खचव) या प्रमाणात असते, जे प्रमाण, सीमान्त लाभाछया तलुनेत सीमाूंत खचावसारखेच आहे. 

शुद्ध सार्वजननक र्सतूूंच्या चाूंगल्या तरतूदीचे गनणतीय सपष्टीकरण: 

समजा, श्री. जॉनला कुकीज (C) आद्दण  द्दमसाईल (M) याूंमध्ये उपयोद्दगता आहेः UJ (C, 

M). जॉन   द्दमसाईलची सीमाूंत उपयोद्दगता फायदेशीर आहे. 

 

टॉम                       द्दमसाईल (M) याूंमध्ये उपयोद्दगता आहे.  

UT = (C, M) 
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टॉम     द्दमसाईलची सीमाूंत उपयोद्दगता फायदेशीर आहे. 

 

 
पुढील नमसाईलचा सामानजक सीमान्त लाभ म्हणजे जॉन आनण टॉमसचा 

प्रनतसथापनाचा सीमाूंत दर:    

MRSJ,T M,C 

 
   

 
सथाननक (मयावदीत) सार्वजननक र्सतूूंची तरतूद (Provision of Local Public 

Goods): 

स्थाद्दनक साववजद्दनक वस्तू या साववजद्दनक वस्तू आहेत ज्याचा आनूंद फक्त स्थाद्दनक 

समदुायातील रद्दहवासी घेऊ शकतात: उदाहरणाथव, स्थाद्दनक साववजद्दनक शाळा, 

समदु्रद्दकनार,े उद्याने इत्यादी साववजद्दनक वस्तूूंची वैद्दशष््टये आहेत. चाल्सव (१९५६) याूंनी 

स्थाद्दनक साववजद्दनक वस्तूूंछया तरतूदीसाठी वेगळा उपाय स्पष्ट केला. 

तो असे सूद्दचत करतो की बऱ् याच साववजद्दनक वस्तू स्थाद्दनक खचांद्वार ेप्रदान केल्या जातात 

आद्दण जर जेथे जास्तीचा समुदाय असेल तर, व्यक्ती साववजद्दनक वस्तूूंसाठी त्याूंची खरी 

पसूंती ज्या समदुायात राहायचे त्याछया द्दनवडी नसुार पसूंत करले (जसे व्यक्ती त्याूंछया 

आवडीनसुार खाजगी वस्तूूंसाठी त्याूंची पसूंती करतात).   

जेथे द्दनवडींची  द्दवस्तीणव शे्रणी आहे, तेथे एकाच समदुायात राहण्याचा द्दनणवय घेत असलेल्या 

सवांचीच मूलत: सारखीच रूची/आवड असेल आद्दण परस्पर द्दवरोधी द्दनवडींमध्ये जळुवण 

(समेट) घेण्यास कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही.  ही एक मनोरूंजक कल्पना आहे कारण 

ती सूद्दचत करते की अदृश्य हात साववजद्दनक वस्तूूंछया कमी तरतूदीची महत्त्वाची समस्या 

सोडवू  शकते. 

जवळपास राहणार ेलोक वगळता येऊ शकतात द्दकूं वा वगळता येऊ शकत नाही परूंत ु दूर 

राहणा-या लोकाूंना वगळता येऊ शकते. मयावद्ददत भौगोद्दलक के्षत्रात उत्पाद्ददत आद्दण 

उपभोगल्या जाणाऱ् या अशा वस्तू स्थाद्दनक साववजद्दनक वस्तू आहेत. शाळा स्थाद्दनक आहेत 

आद्दण अद्दधक दूरछया लोकाूंना सहज वगळता येऊ शकते. उद्यानाूंमध्ये लोकाूंना वस्तू 

वापरण्यापासून दूर ठेवणे अद्दधक कठीण आह;े तरीही, ते अजूनही स्थाद्दनक साववजद्दनक 

वस्तू आहेत कारण काही लोक पाकव  वापरण्यासाठी ३० मैल चालतील.  

समजा, अशी अनेक पररसर ेआहेत ज्यात काही द्दठकाणी उछच कर, चाूंगली शाळा, मोठी 

उद्याने, रस्त्यावर सुूंदर देखभाल केलेली झाडे, वारूंवार कचरा उचलणे, प्रथम शे्रणी 

अद्दग्नशामक द्दवभाग, उत्कृष्ट पोद्दलस सूंरक्षण आद्दण भव्य फायरवकव  दाखवतात आद्दण 
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दसुऱ्या बाजूला  कमी कर आद्दण साववजद्दनक वस्तूूंची अद्दधक माफक तरतूद . लोक त्याूंछया 

आवडीनसुार शेजारछया भागात जातील. पररणामी, साववजद्दनक वस्तूूंसाठी समान प्राधान्य 

असणाऱ् या रद्दहवाशाूंसह अद्दतपररद्दचत के्षत्र द्दवकद्दसत होईल. शेजाऱ्याूंमधील समानता 

मतदानाला अद्दधक कायवक्षम बनवते. पररणामी, कर आद्दण साववजद्दनक वस्तूूंपेक्षा त्याूंछया 

आवडीनसुार लोकाूंची क्षमता         साववजद्दनक वस्तूूंछया तरतूद अद्दधक कायवक्षम 

करले. चाल्सव द्दसद्धाूंत दशवद्दवतो की, स्थाद्दनक साववजद्दनक वस्तू कायवक्षमतेने परुद्दवल्या 

जातात. याव्यद्दतररक्त, कचरा गोळा करणे आद्दण शाळा यासारख्या खाजगी वस्तू देखील 

साववजद्दनकपणे प्रभावीपणे परुवल्या जाऊ शकतात, जेव्हा त्या स्थाद्दनक वस्तू असतात.  

३.४ गणुर्त्ता र्सतू (MERIT GOODS) 

आतापयंत, आपण आद्दथवक वस्तूूंचे खाजगी आद्दण साववजद्दनक वस्तूूंचे  वगीकरण केले आह,े 

ज्या वस्तू जास्त प्रमाणात सूंयकु्त द्दकूं वा सामूद्दहक उपभोगाछया आहेत त्या सामान्यतः 

साववजद्दनक के्षत्राद्वार ेपरुवल्या  जातात. आद्दण सूंयकु्त मापनाछया कमी दजाव असणाऱ्या वस्तू 

खाजगी के्षत्रातून परुद्दवल्या जाऊ शकतात. परूंत,ु समाजात या प्रवतृ्तीला अपवाद असू 

शकतो.         

कधीकधी, साववजद्दनक के्षत्र काही खास आद्दथवक वस्तूूंछया वाटपात सद्दक्रयपणे भाग घेण्याचा 

द्दनणवय घेऊ शकतो ज्या खाजगी वस्तूूंछया प्रद्दतस्पधी असतात आद्दण उपभोगात   वगळता 

येणार नाही. अशा वस्तू द्दकूं वा सेवा खाजगी के्षत्राद्वार ेपरुवल्या जाऊ शकतात. या आद्दथवक 

वस्तूूंना सरकार गणुवूंत परन्त ु मानते. कारण ते प्रत्येक व्यक्तीसाठी आद्दण समाजासाठी 

मोठ्या प्रमाणात सामाद्दजक फायदे द्दनमावण करतात. अशा वस्तू आद्दण सेवाूंची उदाहरणे 

म्हणजे द्दशक्षण, आरोग्य सेवा, नोकरी प्रद्दशक्षण कायवक्रम, साववजद्दनक वाचनालय आद्दण इतर 

या वस्तूूंसाठी, सरकार द्दवचार करते की समाजातील प्रत्येकाने या वस्तूूंसाठी देय देण्याची 

क्षमता द्दवचारात न घेता या वस्तूूंचा काही प्रमाणात वापर करावा. पण जर हे के्षत्र खाजगी 

के्षत्रा      ले तर या वस्तू कमी प्रमाणात परुवल्या जातील. अ   सरकारी परुवठा द्दकूं वा 

मोठ्या प्रमाणात परुद्दवल्या जाणाऱ्या अनदुाद्दनत साववजद्दनक व खाजगी वस्तूूंना अथवशास्त्रात 

गणुवत्ता वस्तू अ   म्हणतात.  

१९५९ (एकोणीशे एकुनसाठ) मध्ये आर. ए. मसगॅ्रव्ह याूंनी गणुवत्ता वस्तूूंची सूंकल्पना 

द्दवकद्दसत केली. वस्तू आद्दण सेवा (ज्या खासगी के्षत्राद्वार े कायवक्षमतेने परुद्दवल्या जाऊ 

शकतात) साववजद्दनक के्षत्राद्वारे परुद्दवल्या गेल्या तर या मध्ये सवांचा फायदा होऊ शकेल 

अशा सववसामान्य द्दवचाराूंनसुार गणुवते्तछया वस्तू म्हणून लेबल द्ददले गेले आहे. गणुवते्तछया 

वस्तू कल्याणकारी कामात महत्वाची भूद्दमका बजावतात. गणुवते्तछया वस्तूूंची तरतूद द्दनवड 

यावर अवलूंबून असते. या वस्तू बाजारात वापरल्या जातात. आपणाला माद्दहत आह ेकी, 

द्दशक्षण आद्दण आरोग्य सेवा ही गणुवते्तछया वस्तूूंची चाूंगली उदाहरणे आहेत. जर या वस्तूूंना 

खलु्या बाजार पेठेवर सोडले गेले तर या वस्तूूंची पयावप्त प्रमाणात द्दनद्दमवती होणार नाही. 

खाजगी के्षत्रात चाूंगल्या वस्तूूंपेक्षा कमी गणुवते्तछया वस्तू प्रदान केल्या जातात द्दकूं वा 

परुद्दवल्या जातात. कारण अशा वस्तूूंसाठी खासगी बाजाराला अपयशाला सामोर े जावे 

लागते, खाजगी बाजार सामाद्दजक कायवक्षमता वाढवत नाही. गणुवते्तछया वस्तूूंसाठी 



39 

 

साववजद्दनक तरतूदीची तीन प्रमखु कारणे आहते: प्रथम, गणुवत्तापूणव वस्तूूंछया उपभोगामळेु 

मोठ्या प्रमाणात सकारात्मकता  द्दनमावण होते याचा अथव गणुवते्तछया वस्तूूंमधून सामाद्दजक 

सीमान्त लाभ (SMB) खाजगी सीमान्त लाभापेक्षा (PMB) जास्त असतो. SMB>PMB. 

उदाहरणाथव , आपण द्दशक्षणाबिल द्दवचार करू शकतो. एखाद्या व्यक्तीस द्दशक्षणापासून उछच 

उत्पादन क्षमता, आयुवमान आद्दण त्याछया आयरुयात चाूंगली नोकरी द्दमळवून खाजगी लाभ 

द्दमळतो. परूंत ुसमाजातील इतराूंना सदु्दशद्दक्षत, प्रबदु्ध आद्दण जबाबदार नागररक इत्यादींना 
सामाद्दजक लाभाछया बाबतीतही फायदा होतो. म्हणूनच, द्दशक्षणाचा वापर केवळ त्या 

व्यक्तीसाठीच नाही तर समाजातील अन्य लोकाूंसाठी देखील होतो. 

दसुर े म्हणजे, गणुवते्तछया वस्तूूंछया उपभोगासूंदभावत लोकाूंना अपूणव माद्दहती असते. 

सरकारला असे वाटते की, लोकाूंना गणुवते्तछया वस्तूूंछया दीघवकालीन फायद्याूंद्दवषयी सूंपूणव 

माद्दहती नाही. चला पुन्हा द्दशक्षणाचे उदाहरण घेऊ. द्दशक्षण हा मलुाूंसाठी दीघवकालीन 

गुूंतवणूकीचा द्दनणवय आहे. सध्याछया काळात द्दशक्षणा वर खचव केला जातो परूंत ु उछच 

उत्पादकता, उत्पन्न, अद्दधक व्यावसाद्दयक गतीशीलता, चाूंगल्या रोजगाराछया सूंधी 

यासारखे द्दशक्षणापासून द्दमळणार ेफायदे दूरछया काळात द्दमळू शकतील. कधीकधी, लोकाूंना 

त्याूंछया मलुाूंसाठी द्दशक्षणाछया या दीघवकालीन फायद्याूंद्दवषयी माद्दहती नसते आद्दण म्हणून ते 

गणुवते्त छया  वस्तूूंचा कमी उपभोग घेतात. 

द्दतसरा इद्दक्वटी ग्राउूंड गणुवत्तापूणव वस्तूूंछया साववजद्दनक तरतूदीचा आणखी एक यदु्दक्तवाद 

आहे. कमी उत्पन्न असणा्या कुटुूंबाूंमध्ये द्दशक्षणाचे फायदे माद्दहत असतानाही त्याूंछया 

मलुाूंछया द्दशक्षणासाठी पैसे देण्याची क्षमता नसते. म्हणून, सरकारकडून अनदुाद्दनत द्दकूं वा 

द्दन:शलु्क द्दशक्षण त्याूंना इद्दछित स्तर गाठण्यात मदत करू शकते. गणुवते्तछया वस्तू खाजगी 

आद्दण साववजद्दनकररत्या समाजात एकद्दत्रत परुद्दवल्या जाऊ शकतात. उदा. खासगी आद्दण 

साववजद्दनक शाळा, रुग्णालये, आरोग्य द्दवमा आद्दण इतर सेवा. 

३.५ नलूंडालचा ऐनच्िक नर्ननमय दृष्टीकोन (LINDAHL’S 

VOLUNTARY EXCHANGE APPROACH) 

  साववजद्दनक खचावचा द्दसद्धाूंत प्रथम  नट द्दवकसेल आद्दण एररक द्दलूंडाल याूंनी सादर केला. 

ऐद्दछिक        दृद्दष्टकोन म्हणजे समतोलतेसाठी प्रत्येक व्यक्तीने वस्तूूंवरील सामान्य 

उपयोद्दगतेइतकाच कर दर भर   होय. ऐद्दछिक द्दवद्दनमय दृद्दष्टको  अूंतगवत कराूंची पातळी 

स्वयूंचद्दलतपणे द्दनधावररत केली जाते, कारण करदात्याूंनी त्याूंना प्राप्त होणा-या शासकीय 

लाभासाठी एका द्दवद्दशष्ट प्रमाणात पैसे द्ददले आहेत. दसु-या शब्दाूंत साूंगायचे तर, 

साववजद्दनक वस्तूूंचा सवाव द्दधक फायदा घे  री व्यक्ती सवावद्दधक कर भरतात. 

एररक द्दलूंडाल (२१ नोव्हेंबर, १८९१-६ जानेवारी, १९६०) एक स्वीद्दडश अथवशास्त्रज्ञ 

होता. ते स्वीडन सरकार आद्दण मध्यवती ब केचे सल्लागारही होते. एररक द्दलूंडाल हे त्याूंचे 

प्राध्यापक आद्दण गरुू नट द्दवकसेल याूंछयावर खूप प्रभाद्दवत झाले होते. द्दलूंडाल मॉडेल 

वैयद्दक्तक फायद्याछया साववजद्दनक वस्तूूंना द्दवत्तपरुवठा करण्याछया प्रश्नावर चचाव करते. 

साववजद्दनक वस्तूूंचे प्रमाण या गोष्टीची पूतवता करते की, एकूण सीमान्त लाभ वस्तू प्रदान 

करण्याछया सीमान्त खचावछया समान आहे. लोक स्वभावाने द्दभन्न आहेत, त्याूंची 
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पसूंती/प्राधान्ये द्दभन्न आहेत आद्दण सहमतीने प्रत्येक व्यक्तीने प्रत्येक सेवेसाठी द्दकूं वा तो 

वापरत असलेल्या वस्तूूंसाठी थोडा वेगळा कर भरावा लागतो.  

द्दलूंडाल       कराची एक अ   प्रणाली आहे ज्यात लोक त्याूंछया मालमते्तछया 

नफ्यानसुार/फायद्यानसुार साववजद्दनक वस्तूूंछया तरतूदीसाठी पैसे देतात. म्हणून प्रत्येक 

व्यक्ती साववजद्दनक वस्तूूंमधून द्दमळालेल्या त्याछया सीमान्त लाभा/फायद्यानसुार पैसे देते. 

उदा. जर 'ए' ला द्दनसगवरम्य सौंदयव आवडले असेल आद्दण त्याला द्दनसगावछया जवळ 

  हायला आवडले असेल, तर उद्यानात बसण्यासाठी दररोज ५ डॉलसव देण्यास तयार 

होईल, तर कॉलेजमध्ये जो द्दवद्याथी खूप वेळा पाकव ला भेट देत नाही तो जास्त पैसे देण्यास 

तयार नसतो, परूंत ु१ डॉलर देण्यास सहमत होऊ शकेल. म्हणून एखादी वस्तू ज्याला 

वस्तूूंचे अद्दधक मूल्य असते ते जास्त पैसे देतात. अशा पररद्दस्थतीत, साववजद्दनक वस्तूूंछया 

परुवठ्याची समस्या जास्त स्तरावर उद्भवते. द्दलूंडाल            या समस्येवर उपाय 

आहे. 

द्दलूंडाल खालील ३ समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो: 

•   राज्य उपक्रमची (activity) व्याप्ती 

•   द्दवद्दवध वस्तू व सेवाूंमध्ये एकूण खचावचे वाटप 

• कर प्रमाणाचे वाटप 

 
 

द्दलूंडाल मॉडेलमध्ये, जर SS * साववजद्दनक वस्तूूंचा परुवठा वक्र असेल तर असे मानले 

जाते की साववजद्दनक / सामाद्दजक वस्तूूंचे उत्पादन कायव रेषात्मक आद्दण एकसूंध आहे. 

'DDa' म्हणजे करदाता 'ए' चा मागणी वक्र, आद्दण 'DDb' म्हणजे करदाता 'बी' चा मागणी 

वक्र, २ मागणी वक्राूंचे अनलुूंब साराूंश म्हणजे समदुायाछया साववजद्दनक वस्तूूंछया एकूण 

मागणीचे वेळापत्रक. 'ए' आद्दण 'बी' सेवाूंछया द्दकूं मतीचे द्दभन्न प्रमाण देतात. जेव्हा QN                                             

उत्पाद्ददत केलेल्या साववजद्दनक वस्तूूंची रक्कम असते, तेव्हा 'ए' ―NE‖ आद्दण 'बी' ―NF‖ 

योगदान देते; परुवठा द्दकूं मत 'एनजी' आहे. राज्य ना-नफा सूंस्था असल्याने ते 'OM' ला 
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परुवठा वाढवते. या स्तरावर, 'ए' 'MJ' आद्दण 'बी' ―MR‖ चे योगदान देते (परुवठ्याची एकूण 

द्दकूं मत). ऐद्दछिक-द्दवद्दनमय आधारावर समतोल P द्दबूंदूछया        वर पोहोचला जातो. 

नलूंडाल समतोल (Lindahl equilibrium): 

द्दलूंडाल कर देखील लाभ कर म्हणून ओळखले जातात. अशा कर अूंतगवत द्दलूंडाल समतोल 

हा एक प्रकारचा आद्दथवक समतोल आहे. साववजद्दनक वस्तू द्दकूं वा सेवाूंछया परुवठ्यासाठी 

इष्टतम पातळी शोधण्याची ही एक पद्धत आहे. जेव्हा प्रत्येक व्यक्तीने द्ददलेली प्रत्येक यदु्दनट 

द्दकूं मत साववजद्दनक वस्तूूंछया प्रद्दत घटक  द्दकूं मतीछया समान असते तेव्हा द्दलूंडाल समतोल 

होतो. 

द्दलूंडाल कर योजनेत द्दसस्टमने साववजद्दनक वस्तूूंचे पॅरटेो इष्टतम उत्पादन द्ददले पाद्दहजे.  

दसुरी महत्त्वाची अट अशी आहे की, द्दलूंडाल कर योजनेने एखाद्या व्यक्तीने द्ददलेला कर 

त्याछया फायद्याशी जोडला पाद्दहजे. ही व्यवस्था न्यायाला प्रोत्साहन देते. जर एखाद्या 

व्यक्तीचे कर भरणे त्याछयाकडून प्राप्त झालेल्या फायद्याूंसारखे असेल आद्दण जर हा दवुा 

परुशेा वस्तू असतील तर यामळेु परटेो अनकूुलता येते.  पढुील आकृती द्दवचारात घेउ. 

 
 

आकृती मध्ये असे लक्षात येते की X प्रद्दत यदु्दनट P * ४५% देय देत आहे आद्दण Y यदु्दनट 

P * ५५% देत आहे आद्दण अथवव्यवस्था Q * यदु्दनट्स तयार करते.  या द्दबूंदूला द्दलूंडाल 

समतोल म्हणतात आद्दण त्यास सूंबूंद्दधत द्दकूं मती द्दलूंडाल द्दकूं मती म्हणतात.  अशा प्रकार े

द्दलूंडाल समतोल अथवव्यवस्थेची एक सैद्धाूंद्दतक अवस्था आहे द्दजथे साववजद्दनक वस्तूूंची 

जास्त प्रमाणात उत्पाद्ददत केली जाते आद्दण साववजद्दनक वस्तूूंछया द्दकूं मती प्रत्येकामध्ये 

बऱ् यापैकी सामाद्दयक केल्या जातात. 

३.६ साराूंश (CONCLUSION) 

अशाप्रकार,े हे प्रकरण साववजद्दनक अथवशास्त्रातील वस्तूूंचे वगीकरण, साववजद्दनक वस्तूूंची 

तरतूद आद्दण द्दलूंडालछया स्वयूंसेवी द्दवद्दनमय पध्दतीसाठी समद्दपवत आहे.  घटक वगळण्याची 

क्षमता आद्दण न वगळता या दोन गणुधमांवर आधाररत साववजद्दनक अथवशास्त्रातील वस्तूूंछया 

चार शे्रणींची चचाव करते. गणुवत्ता वस्तू ही साववजद्दनक वस्तूूंची आणखी एक शे्रणी आह,े 

ज्याचा परुवठा खाजगी तसेच साववजद्दनक तरतदुीद्वार े केला जाऊ शकतो. साववजद्दनक 
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वस्तूूंची तरतूद करणे ही सरकारसाठी एक कठीण काम आह.े साववजद्दनक वस्तूूंचे उत्पादन 

आद्दण त्याूंचा परुवठा लोकाूंपयंत करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे सामाद्दजक कल्याण 

जास्तीत जास्त सक्षम होते.  साववजद्दनक वस्तूूंची कायवक्षम मात्रा ही जास्तीत जास्त द्दनव्वळ 

लाभ (एकूण नफा वजा एकूण खचव) इतकीच प्रमाणात असते, जे प्रमाण, सीमान्त लाभाछया 

समान मूल्याूंछया समान असते. या प्रकरणात साववजद्दनक वस्तूूंछया तरतूदीसाठी स्वयूंसेवी 

द्दवद्दनमय पध्दतीचे सूंपूणव वणवन करते. साववजद्दनक उपक्रमाूंछया तरतदुीछया समस्येचे 

द्दनराकरण करण्याचा द्दनणवय राज्य सरकारछया कामकाजाची मयावदा ठरवून, द्दवद्दवध वस्तू व 

सेवाूंमध्ये एकूण खचावचे वाटप करून आद्दण कराछया द्दबलाचे वाटप करून द्दलूंडाल       

  त        

३.७ प्रश्न (QUESTIONS) 

प्रश्न १. साववजद्दनक अथवशास्त्रात आढळलेल्या वस्तूूंछया द्दवद्दवध शे्रणी समजावून साूंगा. 

प्रश्न २. साववजद्दनक वस्तू म्हणजे काय?  साववजद्दनक वस्तूूंची मखु्य वैद्दशष््टये द्दनदेद्दशत करा. 

प्रश्न ३. शदु्ध आद्दण स्थाद्दनक साववजद्दनक वस्तूूंछया चाूंगल्या तरतदुीचे वणवन करा. 

प्रश्न ४. साववजद्दनक वस्तूूंछया चाूंगल्या तरतदुीचे वणवन करा. 

प्रश्न५. गणुवत्ता वस्तू म्हणजे काय? गणुवत्ता वस्तूूंसाठी साववजद्दनक तरतदुीची काय 

आवश्यकता आह?े 

प्रश्न ६. द्दलूंडालछया स्वयूंसेवी द्दवद्दनमय पध्दतीचे द्दवशे्लषण करा. 

प्रश्न ७. द्दलूंडाल कर म्हणजे काय? द्दलूंडालच समतोल स्पष्ट    . 

      

 

***** 
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४ 

सार्वजननक खचावचे मूल्याूंकन 

घटक रचना  

४.० उद्दिष्ट े

४.१ प्रस्तावना 

४.२ पसूंती प्रकटीकरण यूंत्रणा 

४.३ साववजद्दनक वस्तूूंची खा गी तरतूद  

४.४ शासकीय खचावचे मूल्याूंकनः खचव लाभ द्दवशे्लषण 

४.५ साराूंश 

४.६ प्रश्न 

४.० उनिष्ट े(OBJECTIVES) 

 •   पसूंती/आवडी समजून घेणे. 

 •  साववजद्दनक वस्तूूंची खाजगी तरतूद (provision) स्पष्ट करणे. 

 •  शासकीय खचावछया प्रकल्पाचे मूल्यमापन करण्यासाठी खचव लाभ द्दसद्धाूंताचे द्दवशे्लषण 

करणे. 

४.१  प्रसतार्ना (INTRODUCTION) 

साववजद्दनक वस्तूूंचा परुवठा सरुळीत करण्यासाठी, द्दनयोजकाूंना वैयद्दक्तक पसूंती बिल 

माद्दहती असणे आवश्यक आहे. लोकशाही देशाूंमध्ये, सरकार साववजद्दनक वस्तूूंसाठी 

साववजद्दनक पसूंती द्दवचारात घेते आद्दण त्याूंछया उत्पादनाूंसाठी उत्पादक सूंसाधनाूंचे वाटप 

करुन त्याूंछया परुवठ्याची व्यवस्था करते. हे उत्पादनक्षम सूंसाधनाूंचा योग्य आद्दण 

तकव सूंगत वाटप आद्दण उपयोग सक्षम करते ज्यायोगे साववजद्दनक कल्याणकारी वस्तूूंछया 

उपभोगाद्वार े         कल्याण जास्तीत जास्त केले जाऊ शकते. हे साववजद्दनक 

अथवशास्त्रातील द्दसद्धाूंताद्वार ेस्पष्ट केले जाते. त्याूंना साववजद्दनक द्दनवडीचे द्दकूं वा सामाद्दजक 

द्दनवडीचे द्दसद्धाूंत म्हणून ओळखले जाते. द्दवक्सेल आद्दण अॅरो याूंचा द्ददलेल्या सामाद्दजक 

द्दनवडीचा द्दसद्धाूंत  हे प्रकरण स्पष्ट करते. साववजद्दनक वस्तूूंची खासगी तरतूद आद्दण खचव 

लाभ स्पष्टीकरणाद्वार ेसरकारी खचावचे मूल्याूंकन देखील या प्रकरणामध् ये स्पष्ट केले आहे. 

४.२ पसूंती प्रकटीकरण यूंत्रणा (PREFERENCE REVELATION 

MECHANISM) 

सामाद्दजक द्दनवड द्दसद्धाूंत, हे साववजद्दनक वस्तूूंछया मागणीछया स्थापनेशी सूंबूंद्दधत 

अभ्यासाचे के्षत्र आहे. काही अथवशास्त्रज्ञाूंछया मते, जर सरकारी द्दनयोजकाूंना "वैयद्दक्तक 
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पसूंती कायांचे सूंपूणव ज्ञान" नसेल, तर साववजद्दनक वस्तूूंचा परुवठा कमी द्दकूं वा जास्त 

परुवठा होण्याची शक्यता आहे. पॅरटेो-कायवक्षम स्तरावर साववजद्दनक वस्तू परुवायछया 

असल्यास ज्या अटी ठेवल्या पाद्दहजेत त्या अथवशास्त्रात चाूंगल्या प्रकार ेस्पष्ट केल्या आहेत 

आद्दण सॅम्यएुलसन याूंनी प्रथम औपचाररकपणे माूंडल्या होत्या. साववजद्दनक वस्तूूंना 

अप्रत्यक्ष कर आकारणीतून द्दवत्तपरुवठा केला जातो असे गहृीत धरून, या अटींनसुार वस्तू 

ज्या स्तरावर प्रदान केल्या जातात, त्या स्तरापयंत प्रदान करणे आवश्यक आहे. 

iMRSgx = MRTgx 

MRSgx हा साववजद्दनक वस्तूूंछया (G) आद्दण खाजगी वस्तूूंछया (X) अूंकाूंमधील 

प्रद्दतस्थापनाचा सीमाूंत दर आहे, MRTgx हा दोन वस्तूूंमधील पररवतवनाचा सीमाूंत दर 

आह.े  

कोणत्याही प्रकारछया अथवव्यवस्थेमध्ये सरकार जास्तीत जास्त समाजकल्याण करण्याचा 

प्रयत्न करतो. परूंत ुहे सरकारला माद्दहत असले पाद्दहजे की कोणत्या साववजद्दनक वस्तूूंसाठी 

लोकाूंनी त्याूंछया द्दनवडी दशवद्दवल्या आहेत. लोकाूंनी त्याूंछया पसूंतीनसुार साववजद्दनक 

वस्तूूंची द्दनवड केली पाद्दहजे. लोकशाही देशाूंमध्ये, सरकार साववजद्दनक वस्तूूंसाठी लोकाूंची 

पसूंती द्दवचारात घेते आद्दण वाटप करून त्याूंछया परुवठ्याची तरतूद करते. 

त्याूंछया द्दनद्दमवतीसाठी उत्पादक सूंसाधने हे उत्पादनक्षम सूंसाधनाूंचा योग्य वाटप आद्दण 

उपयोग करते ज्यायोगे साववजद्दनक कल्याणकारी वस्तूूंछया वापराद्वार े समाज कल्याण 

जास्तीत जास्त केले जाऊ शकते. साववजद्दनक अथवशास्त्रातील द्दसद्धाूंताद्वार ेयाचे स्पष्टीकरण 

केले जाते. ते लोकाूंची पसूंती द्दकूं वा सामाद्दजक द्दनवडीचे द्दसद्धाूंत म्हणून ओळखले जातात. 

साववजद्दनक द्दकूं वा सामाद्दजक द्दनवडीछया द्दसद्धाूंताूंमध्ये खालील द्दसद्धाूंताचा समावेश होता. 

१. साववजद्दनक द्दनवड जाहीर करण्यासाठी द्दवकसेलचा दृद्दष्टकोन 

२. अॅरोचा अशक्यता प्रमेय 

१. नर्कसेलचा दृष्टीकोन (Wicksell's Approach): 

लोकशाही देशाूंमध्ये सरकारकडून साववजद्दनक वस्तू परुवण्यासाठी राजकीय प्रद्दक्रया खूप 

महत्वाची असते. लोक राजकीय प्रद्दक्रयेद्वार े साववजद्दनक वस्तूूंना प्राधान्य देतात, म्हणून 

सरकार साववजद्दनक वस्तूूंछया उत्पादनासाठी समाजात उत्पादक सूंसाधनाूंचे वाटप करीत 

असते. साववजद्दनक वस्तूूंसाठी साववजद्दनक द्दनवडी, साववजद्दनक पसूंती येणा-या अडचणी 

आद्दण उपाय यावर स्वीद्दडश अथवशास्त्रज्ञ नट द्दवकसेल याूंनी प्रथम चचाव केली आहे, यालाच 

साववजद्दनक द्दनवड जाहीर करण्यासाठीचा द्दवकसेलचा दृष्टीकोन म्हणून ओळखले जाते.  

समाजात उत्पादनक्षम सूंसाधनाूंचे कायवक्षम वाटप करण्यासाठी राजकीय प्रद्दक्रया आवश्यक 

आहे. लोकशाहीमधे साववजद्दनक वस्तूूंसाठी लोकाूंछया वैयद्दक्तक आवडी द्दवचारात घेतल्या 

जातात, तरीही त्यामध्ये समस्या आहेत. सवांना समान मतदानाछया सूंकल्पनेवर आधाररत 

वैयद्दक्तक पसूंती सध्या बहुमताछया मतदानाछया प्रणालीद्वार ेप्रभावीपणे अूंमलात आण ुशकत 
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नाही. जेथे ५०% पेक्षा अद्दधक एक मताचा द्दनणवय असू शकतो. म्हणूनच, नागररकाूंपैकी 

५०% वजा अल्पसूंख्याकाूंना साववजद्दनक वस्तूूंछया वस्तूूंसाठी त्याूंछया कराूंसह पैसे देण्यास 

भाग पाडले जाऊ शकते, जरी त्याूंना त्या वस्तूची गरज नसेल. द्दवकसेलछया म्हणण्यानसुार, 

लोकशाही मधे सरकार देशातील लोकाूंकडून साववजद्दनक वस्तूूंछया पसूंती दशवद्दवण्याकररता 

द्दनरपेक्ष एकता पद्धत वापरली जाऊ शकते. लोकाूंनी जाहीर केलेल्या साववजद्दनक वस्तूूंना 

प्राधान्य देण्याछया आधार,े सरकार त्याूंछया साववजद्दनक  उत्पादन सूंसाधनाूंछया वाटपाद्वारे 

आद्दण उपभोगाछया माध्यमातून ही साववजद्दनक वस्तू प्रदान करू शकते. साववजद्दनक 

वस्तूूंछया परुवठ्याची तरतूद सरकार साववजद्दनक अथवसूंकल्पात करू शकते आद्दण ती 

जनतेला परुद्दवल्यास समाजकल्याण अद्दधकतम साधता येते. परूंत ु यासाठी १००% 

लोकाूंनी सरकारकडून साववजद्दनक वस्त ुपरुवण्याछया बाजूने मतदान केले पाद्दहजे. त्यातील 

एखादा त्या साववजद्दनक वस्तछुया परुवठ्या द्दवरोधात असेल, तर सरकार हा द्दवत्तीय द्दनणवय 

घेऊ शकत नाही आद्दण त्या साववजद्दनक वस्तूूंची तरतूद करू शकत नाही. याला 

द्दवकसेलछया द्दनरपेक्ष एकमताचा दृष्टीकोन म्हणून ओळखले जाते, जे शासनास साववजद्दनक 

वस्तूूंछया परुवठ्याबाबत द्दनणवय घेण्यास उपयकु्त आहे, परूंत ु कठीण आहे. म्हणूनच, 

लोकशाही देशात साववजद्दनक वस्तूूंना प्राधान्य देण्याची पयावयी यूंत्रणा द्दवकद्दसत केली गेली, 

ती म्हणजे सूंबूंद्दधत एकता दृष्टीकोन. 

द्दनरपेक्ष एकता दृद्दष्टकोनानसुार सरकारने साववजद्दनक वस्तू परुवठा करण्याछया द्दवत्तीय 

द्दनणवयाद्दवरूद्ध एका मतदाराने मतदानाचा हक्क बजावला असल्याने द्दवक्सेल याूंनी सरकारी 

वस्तूछया परुवठ्यासूंदभावत साववजद्दनक पसूंती दशवद्दवण्याकररता तोडगा काढला, ज्याला 

सापेक्ष एकमताचा दृष्टीकोन द्दकूं वा पात्र बहुमत मतदान म्हणून सूंबोधले जाते. या 

दृद्दष्टकोनानसुार, बजेट पॉद्दलसीची मूंजरुी टक्केवारी कमी टक्के इतकीच असू शकते. 

एकमताछया द्दनयमाूंतगवत बजेट धोरणाछया मूंजरुीसाठी बहुतेक एक ततृीयाूंश (१/३), दोन 

ततृीयाूंश (२/३), तीन चतथुांश (३/४) द्दकूं वा पाच षर ठमाूंश (५/६) आवश्यकता असू 

शकतात. हे जाणून घेण्यास सक्षम करते की, बजेट धोरणाद्दवरूद्ध एखादी व्यक्ती आद्दण त्याचे 

मत त्या साववजद्दनक वस्तूूंछया परुवठ्यास प्रद्दतबूंद्दधत करू शकत नाही आद्दण जे लोक 

      द्दनणवयाछया बाजूने आहेत त्याूंचे शोषण करू शकत नाही. हा द्दनयम स्वीकारण्यापूवी 

एकद्दत्रत द्दनणवय घेण्याची परवानगी देतो. मतदाराची बाह्यता कमी करण्यासाठी देखील हे 

सलुभ करते. मताूंछया शास्त्रीय सूंख्येमळेु साववजद्दनक अथवसूंकल्पात तरतूद करुन ती 

साववजद्दनक वस्तू सरकारद्वारे परुद्दवली जातात. म्हणूनच, लोकाूंकडून साववजद्दनक वस्तू 

आद्दण त्याूं   परुवठा करण्याछया तसेच सरकारकडून देण्यात येणा-या साववजद्दनक 

आवडीद्दनवडी जाहीर करण्याचे हे अगदी साधे तत्व आहे. 

द्दवकसेलछया मते, साववजद्दनक खचावचा सीमाूंत फायदा हा साववजद्दनक वस्तू देण्याछया 

सीमाूंत कर खचावशी सूंबूंद्दधत असावा आद्दण त्यानूंतर सूंबूंद्दधत द्दनणवयावर सूंबूंद्दधत 

एकमताचा द्दनयम लागू करावा. साववजद्दनक वस्तू वाटपाछया ऐद्दछिक देवाणघेवाणीसाठीछया 

त्याछया पसूंतीछया अनषुूंगाने हे ससुूंगत आहे. 

अशाप्रकार,े सरकार द्दनरपेक्ष द्दकूं वा सापेक्ष एकमताछया द्दनयमाूंद्वार े साववजद्दनक वस्तूूंसाठी 

लोकाूंची प्राधान्ये / पसूंती गोळा करू शकते आद्दण उत्पादक स्त्रोताूंचे वाटप आद्दण उपयोग 

करून साववजद्दनक वस्तू लोकाूंपयंत पो चवता येतात ज्यायोगे समाजातील सामाद्दजक 
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कल्याण अद्दधकाद्दधक होऊ शकते. या दृद्दष्टकोनातून सरकारकडून एकाच वेळी खचव आद्दण 

महसूल द्दनणवयाची तरतूद केली जाते. म्हणूनच, हा साववजद्दनक द्दनवडीचा महत्त्वपूणव द्दसद्धाूंत 

आहे. 

परूंत ुद्दवक्सेलछया द्दसद्धाूंतावर पढुील टीका केल् या जातात: 

१.  लोकशाही देशात सववप्रथम ठरद्दवले जाते की, साववजद्दनक वस्तू द्दकती प्रमाणात 

परु     त आद्दण नूंतर ते जनतेला परुवले जातात. 

२.  सरकार आपल्या साववजद्दनक खचावछया प्रमाणात लोकाूंवर कर लावू शकत नाही 

३.  लोकशाही देशात, सरकार प्रथम साववजद्दनक खचावचा अूंदाज लावते आद्दण नूंतर 

आवश्यक महसूल गोळा करण्यासाठी प्रयत्न करते, म्हणून साववजद्दनक द्दनवडीचा हा 

द्दसद्धाूंत सरकारछया द्दनणवयासाठी उपयकु्त नाही. 

४.  सवव लोकाूंना सरकारकडून परुद्दवल्या जाणा-या साववजद्दनक वस्तूूंची पसूंती साूंगणे 

माद्दहत नाही, हे मोजकेच लोकाूंना ठाऊक आहे. 

५.  प्रत्यक्षात, सरकार साववजद्दनक वस्तूूंछया परुवठ्यासाठी साववजद्दनक द्दनवडी द्दवचारात 

घेत नाहीत. 

सार्वजननक ननर्डीचा अॅरोचा अशक्यता प्रमये (Arrow's Impossibility Theorem 

of Public Choice):  

केनेथ अ ॅरो याूंनी सरकारछया द्दनणवय घेण्यातील अडचणी स्पष्ट केल्या आहेत.  लोकशाही 

देशात साववजद्दनक वस्तूूंचा परुवठा करण्याचा सरकारचा द्दवत्तीय द्दनणवय केवळ बहुसूंख्य 

मतदानावर अवलूंबून राहू शकत नाही. केवळ साववजद्दनक वस्तूूंचा परुवठा करण्याछया 

सरकारछया द्दवत्तीय द्दनणवयात बहुसूंख्य मतदान परुसेे नसते. हे प्रभावी सामाद्दजक 

उदासीनता वक्र आद्दण पररणामी सामाद्दजक कल्याण कायव सूद्दचत करीत नाही.  म्हणूनच, हा 

द्दसद्धाूंत अशक्य प्रमेय म्हणून ओळखला जातो. अ ॅरोछया मते, बहुमत मतदानाछया 

अटींनसुार एकद्दत्रतपणे घेतलेला द्दनणवय वैयद्दक्तक आद्दथवक पसूंती, अचूकपणे प्रकट करणे 

आवश्यक आहे, जे प्रभावी सामाद्दजक उदासीनता वक्र आद्दण सामाद्दजक कल्याण कायव 

करते: 

१. सामाद्दजक द्दनवड  ससुूंगत असणे आवश्यक आहे.   

२. समाज कल्याण कायव हा अनकूुल असणे आवश्यक आहे. 

३.   दोन पयावयाूंमधील सामाद्दज क कल्याण कायावमधील द्दनवडीची र द्दकूं ग अन्य द्दवकल्पाूंछया 

व्यक्तींकडून क्रमवारीपेक्षा स्वतूंत्र असणे आवश्यक आहे, जे दोन पयावयाूंमधील 

द्दनवडीशी सूंबूंद्दधत नाही. कोणताही एक पयावय नष्ट झाल्याने सामाद्दज क कल्याण 

कायावतील इतर पयावयाूंछया क्रमवारीवर पररणाम होऊ नये. 

४. सवव वैकद्दल्पक धोरणाूंमध्ये मतदाराूंना मकु्त पयावय असणे आवश्यक आहे. 
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अॅरोचा अशक्यता प्रमेय उदाहरणाछया मदतीने स्पष्ट केले जाऊ शकतो.  तीन 

अथवसूंकद्दल्पत धोरणाूंपैकी (A, B, C) तीन मतदार (X, Y, Z) द्दनवडत आहेत.  पॉद्दलसी 

अल्टरनेट X, तीन साववजद्दनक ग्रूंथालय तयार करण्याछया द्दनणवयाचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते, 

पॉद्दलसी Y, दोन ग्रूंथालय तयार करण्याचा द्दनणवय आद्दण पॉद्दलसी Z, एक ग्रूंथालय तयार 

करण्याछ या द्दनणवयाचे प्रद्दतद्दनद्दध त् व करते.  

सारणी: बहुसूंख्य मतदानाची उदाहरणे: पयावयी अथवसूंकल्प धोरणाूंसाठी वैयद्दक्तक पसूंती 

अ) पररणामः अकमवक धोरण पयावय  

मतदार पसूंती 1 पसूंती 2 पसूंती 3 

A X Y Z 

B Y Z X 

C Z X Y 

 

ब) पररणाम: सकमवक धोरण पयावय 

मतदार पसूंती 1 पसूंती 2 पसूंती 3 

A X Y Z 

B Y Z         X 

C Z X Y         

                                       

वरील तक्त्यामध्ये, अ) अशी पररद्दस्थती दशववते ज्यामध्ये बहुसूंख्य मतदान सामूद्दहक 

लोकशाही द्दनणवय घेताना ग्राहक साववभौमत्व राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटींचे 

उल्लूंघन करते. अट १, द्दवशेषत: सूंक्रमणाछया द्दस्थतीचे उल्लूंघन केले जाते ज्यामळेु 

अशक्य प्रमेय द्दकूं वा मतदान द्दवरोधाभास म्हणून ओळखले जाते. बहुसूंख्य मतदार (तीन 

पैकी दोन) X ते Y, Y ते Z आद्दण Z ते X या धोरणाूंना प्राधान्य देत असल्याने, कोणताही 

द्दवजेता नसल्यामळेु द्दनकाल द्दवसूंगत राहतो. ज्या क्रमाने मतदान होते तो अूंद्दतम द्दनकाल 

ठरवेल. द्दनकाल अद्दनयूंद्दत्रत आहे कारण मतदानाछया क्रमानसुार Z, X द्दकूं वा Y दोन्ही 

द्दजूंकतील. सूंक्रमण घडते कारण एक मतदार दोन लायरॉडरींसाठी मध्यम द्दकूं वा मध्यवती 

पयावयापेक्षा दोन टोकाची धोरणे (एका लायरॉडरीसाठी Z आद्दण तीन लायरॉडरीसाठी X) पसूंत 

करतो. मतदार दोन ग्रूंथालयाूंऐवजी तीन लायरॉडरींना दसुरी पसूंती म्हणून प्राधान्य देतात, ही 

शक्यता कमी आहे. 

जेव्हा त्याचा आलेख तयार केला जातो, तेव्हा पररणाम म्हणजे मतदार C साठी दहुेरी-

द्दशखर असलेले प्राधान्य कायव, जर मतदार C अद्दधक तकव शदु्ध रीतीने वागला आद्दण दसुरी 

द्दनवड म्हणून दोन लायरॉडरींना प्राधान्य द्ददले, तर समस्या नाहीशी होते आद्दण द्दनकाल 

द्दनद्दित होते.  हे वरील तक्त्यामध्ये द्दनकालानसुार दाखवले आहे. 

b) मतदार C साठी द्दसूंगल पीक केलेले प्राधान्य फूं क्शन दाखवून आम्ही Y द्दवरुद्ध Z छया 

जोडीने सरुुवात करतो, Y द्दवरुद्ध Z वर द्दवजय द्दमळवतो आद्दण X ला पराभूत करतो. 
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शेवटी, Y द्दवरुद्ध Z एक जोडी Z ला शोधतो.  द्दवजेता, परूंत ुY ने Z वर द्दवजय द्दमळवला. 

अशा प्रकार,े मतदानाचा क्रम क्रमाने असूनही Y हा स्पष्ट द्दवजेता आहे.   

अ ॅरोछया अशक्य प्रमेयावर खालीलप्रमाणे द्दवद्दवध टीका केल् या जातात:         

१. साववजद्दनक वस्तूूंसाठी लोकाूंछया साववजद्दनक द्दनवडीची तीव्रता अॅरोचा प्रमेय दशववू 

शकले नाही. 

२. साववजद्दनक वस्तूूंछया परुवठ्यासाठी आद्दथव क द्दनणवयावर पोहोचण्याछया राजकीय 

प्रद्दक्रयेचा अद्दतशय नैराश्यपूणव पररद्दस्थती अ ॅरोने दशवद्दवली आहे 

३. आम्ही असे म्हणू शकत नाही की सामान्य मतदार केवळ मतदाराद्वार े साववजद्दनक 

वस्तूूंसाठी त्याचे पसूंती व्यक्त करते 

४. हे खर ेनाही की लोकाूंछया साववजद्दनक वस्तूूंछया परुवठ्यासाठी सरकारने साववजद्दनक 

द्दनवडी नेहमी द्दवचारात घेतल्या आहेत. 

५. अॅरोचा द्दसद्धाूंत द्दवषम द्दनसगावतील साववजद्दनक वस्तूूंवर  लागू केला जाऊ शकत नाही. 

जरी, अ ॅरोछया साववजद्दनक पसूंतीछया प्रमेयावर तीव्र टीका केली जात असली, तरी त्याचे 

सूंपूणव महत्त्व टाळता येणार नाही. लोकशाही देशात सरकार आपल्या नागररकाूंना 

साववजद्दनक वस्तू कशा परुवते हे या प्रमेयात स्पष्ट केले आहे. साववजद्दनक वस्तूूंसाठी 

लोकाूंची पसूंत व्यक्त करण्यासाठी केवळ बहुसूंख्य मतदानास परुसेे नाही, परूंत ुआद्दथकव  

द्दनणवय आद्दण समाजकल्याण अद्दधकतमतेसाठी देखील आवडीनसुार द्दनवड करणे आवश्यक 

आहे.  द्दसद्धाूंताची उल्लेखनीय गणुवत्ता आहे, हे कसे शक्य आहे ते वणवन करते  सरकारने 

साववजद्दनक वस्तूछया परुवठ्याद्वार ेसमाजाचे जास्तीत जास्त कल्याण केले पाद्दहजे. 

४.३ सार्वजननक र्सतूूंची खाजगी तरतूद (PRIVATE PROVISION OF 

PUBLIC GOODS) 

सववसाधारणपणे, फ्री रायडरछया समस्येमळेु खाजगी के्षत्र साववजद्दनक वस्तू कमी प्रमाणात 

परुवते.  साववजद्दनक वस्तूूंछया खाजगीकरणामळेु एक सकारात्मक बाह्यता द्दनमावण होते 

(म् हणजे प्रत्येकाला फायदा होतो), सकारात्मक बाह्यतेसह वस्तू बाजाराद्वार े परुद्दवल्या 

जातात. 

व्यवहारात फ्री रायडर समस्येची काही मनोरूंजक उदाहरणे आहेत. न्यूयॉकव मधील केवळ 

७.५% साववजद्दनक रदे्दडओ श्रोते स्थानकाूंवर योगदान देतात, द्दतथे बरचे फ्री-राइद्दडूंग 

आहेत. यूनाइटेड द्दकूं गडममध्ये बीबीसी सवव दूरदशवन मालकाूंसाठी वाद्दषवक परवाना शलु्क 

आकारते. फाइल शेअररूंग सेवाूंचे अनेक वापरकते फाइल डाउनलोड करण्यासाठी कधीही 

योगदान देत नाहीत; ते फक्त फाईल्स डाउनलोड करतात. यापैकी काही सेवा, ज्याूंनी 

योगदान द्ददले त्याूंना डाउनलोड प्राधान्य देतात. 
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दोन लोकाूंचा द्दवचार करा,बेन आद्दण जेरी आद्दण दोन उपभोग्य वस्तूूं आइस्क्रीम आद्दण 

फटाके. प्रत्येकाछया द्दकूं मती $ १ वर सेट करा, परूंत ु फटाके साववजद्दनक वस्तू आहेत.  

समजा, बेन आद्दण जेरीला एकसारखी पसूंती आहे. 

फटाक्याूंमळेु बेन आद्दण जेरीला द्दततकाच फायदा होतो.  प्रत्येक व्यक्ती आईस्क्रीम आद्दण 

फटाक्याूंची जोड द्दनवडते ज्यात त्याचे स्वतःचे एमआरएस (MRS) द्दकूं मतीछया प्रमाणात 

असतात.  बेन आद्दण जेरी दोघाूंसाठीही त्याूंनी सेट केले: 

= 1, =  
 
जास्त तरतदुीची आवश्यकता असताना:                           

 
समान प्राधान्याूंसह, जास्त अट अशी आह:े 

 
 

हे सचुवते  

  

वस्तूूंछया वाढत्या वापरामळेु सीमान्त उपयोद्दगता कमी होते. या उदाहरणात, जास्त 

तरतदुीसाठी फटाक्याूंचा उपभोग आवश्यक आहे जोपयंत त्याूंची उपयकु्तता आईस्क्रीमछया 

अध्याव सीमान्त उपयोद्दगताइतकी नसते. अशा प्रकार,े प्रत्येक व्यक्ती खाजगीररत्या खूप 

आइस्क्रीम खरदेी करते. 

कोणत्या पररनसथतीत खाजगी बाजाराची शक्ती मकु्त सर्ार (free rider)समसया 

सोडनर्ण्याची शक्यता आह?े 

फ्री राइडर समस्येमळेु साववजद्दनक वस्तूूंछया खाजगी व्यवस्थेचा सूंपूणव अभाव असत नाही.  

खाजगी व्यवस्था चाूंगल्या प्रकार ेकायव करते जेव्हा:      

१. काही व्यक्ती इतराूंपेक्षा जासत काळजी घेतात (Some Individuals Care 

More than Others): जेव्हा व्यक्ती एकसारख्या नसतात आद्दण जेव्हा काही 

व्यक्तींची साववजद्दनक वस्तूूंना जास्त मागणी असते तेव्हा खाजगी व्यवस्थेमळेु फ्री 

रायडरछया समस्येवर मात करण्याची शक्यता असते. 

२. परोपकार (Altruism): जेव्हा व्यक्ती त्याूंछया उपभोगाछया द्दनवडी करताना इतराूंना 

होणार ेफायदे आद्दण खचावची काळजी घेतात. 
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३. र्ामव ग्लो (The warm glow):  वामव ग्लो मॉडेल ह ेसाववजद्दनक वस्तूूंछया तरतूदीचे 

एक मॉडेल आहे ज्यात व्यक्ती साववजद्दनक वस्तूूंची एकूण रक्कम आद्दण त्याूंचे द्दवद्दशष्ट 

योगदान या दोघाूंचीही काळजी घेत असते.   

४.४ शासकीय खचावचे मूल्याूंकन (EVALUATION OF GOVERNMENT 

EXPENDITURE)  

खचव लाभ नर्श्लषेण (Cost Benefit Analysis): 

प्रोजेक्ट मूल्याूंकनाची सवावत लोकद्दप्रय पद्धत म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकल्पाूंछया खचाववरील 

फायद्याछया द्दवशे्लषणाचा द्दवचार करणे आद्दण त्यानूंतर कमी खचावत समावेश करणे आद्दण 

जास्त फायदा द्दमळद्दवणे. खचव लाभ द्दवशे्लषण म्हणजे साववजद्दनक वस्तूूंछया प्रकल्पाूंचा खचव 

आद्दण फायद्याची तलुना केली जाते की ते हाती घ्यावे की नाही हे ठरद्दवतात. 

प्रा. मागवद्दलन याूंनी खचव लाभाची भूद्दमका स्पष्ट केली आहे की, ‗दृष्टीकोन आद्दण पूंचवाद्दषवक 

योजनेछया माध्यमातून द्दवद्दशष्ट के्षत्राूंमध्ये सूंसाधनाूंचे वाटप करून वाढीचे व्यापक धोरण 

ठरवतात. परूंत ुयोजनाूंमध्ये सामाद्दवष्ट असलेल्या वाढीची रणनीती अनेक प्रश्नाूंना अनतु्तरीत 

ठेवते आद्दण हेच धोरणात्मक द्दनणवय खचव-लाभ द्दवशे्लषणाचा भाग आहे.‘ 

साववजद्दनक के्षत्राछया कामद्दगरीचे द्दवशे्लषण करण्यासाठी साववजद्दनक खचावची कायवक्षमता 

मोजणे आवश्यक आहे, खचव-लाभ फायद्याचे द्दवशे्लषण ही साववजद्दनक खचावची कायवक्षमता 

मोजण्याची एक पद्धत आहे. साववजद्दनक-खचावत साववजद्दनक पैसे खचव करण्याबाबत द्दनणवय 

घेण्याचे खचव-लाभ द्दवशे्लषण हे एक प्रभावी साधन आहे, परूंत ुकाही त्रटुी असू शकतात, जसे 

की चकुीचे अूंदाज करणे, मूल्याूंकन आद्दण मोजमाप या त्रटुी. खचव लाभ द्दवशे्लषणाची 

गणुवत्ता आद्दण अचूकता ही द्दवशे्लषकाूंचे कौशल्य आद्दण प्रकल्पाछया जद्दटलतेवर देखील 

अवलूंबून असते. 

खचव-लाभ द्दवश् लेषण द्दनयोद्दजत अथवव्यवस्थेत प्रकल्प मूल्यमापनासाठी उत्कृष्ट द्दनरकषव देते.  

प्रकल्पाचे फायदे वाढवून जास्तीत जास्त सूंसाधन वाटप साध्य करण्यासाठी योग्य 

गुूंतवणूक द्दनणवय घेण्यात द्दनयोजन मूंडळाला मदत करते. 

अशा प्रकार,े खचव लाभाचे द्दवशे्लषण सामान्य आद्दथवक घटकाछया बाबतीत धोरणाचे 

सामाद्दजक फायदे आद्दण तोटे याूंचे वणवन प्रमाद्दणत करते. उिीष्ट कायव हे द्दनव्वळ सोशल नफा 

(एनएसबी = लाभ – खचव) म्हणून व्यक्त केले जाऊ शकते. 

सीमान्त सामाद्दजक खचव आद्दण लाभाची समानता म्हणजे सरकारचे प्रत्येक कायवक्रम त्या 

स्तरापयंत वाढद्दवले पाद्दहजेत ज्या स् तरावर कायवके्षत्रातील सीमान्त सामाद्दजक लाभ हा 

सामाद्दजक खचावसमान आहे.  सीमाूंत सामाद्दजक लाभ (एमएसबी) म्हणजे सूंपूणव सरकारी 

खचावपासून द्दमळणा-या समदुायाचा नफा.     
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खचव लाभ नर्श्लषेणासाठी सामान्य अटी (General Conditions for Cost Benefit 

Analysis): 

जास्तीत जास्त द्दवकास योजना तयार करण्यासाठी प्रकल्प द्दनवड, खचव-लाभ द्दवशे्लषण केले 

जाणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाछया मूल्याूंकनाची पद्दहली पायरी म्हणजे प्रकल्पाछया खचव 

आद्दण फायद्याछया यादीचा द्दवचार करणे. हे प्रकल्पाछया स्वरूपावर अवलूंबून आहे. एखाद्या 

प्रकल्पाछया सामाद्दजक फायद्याूंमध्ये रारिीय उिीष्टे साध्य करण्यासाठी प्रकल्पातील 

योगदानाचा समावेश होतो. खचव लाभाचे चार द्दनकष आहेतः 

(i) लाभ – खचव (B - C)  

जेथे, B = लाभ 

या द्दनकषातील C = खचव 

द्दनव्वळ सामाद्दजक लाभ = लाभ – खचव 

B - C द्दनकष स्वीकारणे मोठ्या आकाराछ या प्रकल्पाला अनकूुल आहे आद्दण लहान आद्दण 

मध्यम आकाराछ या प्रकल्पाला कमी फायदेशीर ठरते. अशाप्रकार,े बी आद्दण सी मधील 

फरक अद्दधकतम करण्याछया आधारावर हा द्दनकष प्रकल्पाूंचे प्रमाण द्दनधावररत करण्यात 

मदत करते. 

(ii) B – C / I 

जेथे, B = लाभ  

C = खचव 

I = थेट गुूंतवणूक 

अथवव्यवस्थेला द्दवद्दशष्ट गुूंतवणूकीवर एकूण वाद्दषवक परतावा द्दनद्दित करण्यासाठी  B – C / I 

हे सूत्र आहे. जर खाजगी गुूंतवणूक खूप मोठी झाल्यास, तर B – C / I चे उछच मूल्य 

देखील अथवव्यवस्थेसाठी कमी फायदेशीर ठरले. त्यामळेु समाधानकारक पररणाम 

द्दमळद्दवण्यासाठी ही द्दनकष फारशी उपयकु्त नाही. 

(iii) ∆B / ∆C 

जेथे, बी = फायदे 

C = खचव 

∆ = बदल 

हा द्दनर कष प्रोजेक्टचा आकार ठरवतो. 
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(iv) B / C: 

प्रकल्प मूल्याूंकनासाठी सवावत उत्तम आद्दण प्रभावी द्दनकष म्हणजे B / C. या द्दनकषात 

प्रकल्पाचे मूल्यमापन हे लाभाछ या प्रमाणा आधार े केले जाते. जर B / C = 1 असेल तर 

प्रकल्प हा सीमाूंत आह,े कारण प्रकल्पातून होणार ेफायदे फक्त खचावची भरपाई करतात. 

जर B < C असेल तर फायदे खचाव पेक्षा कमी असतील तर प्रकल्प नाकारला जाईल. जर 

B > C = 1 असेल, तर फायदे खचाव पेक्षा जास्त असतील आद्दण म् हणूनच प्रकल्प 

फायदेशीर आहे असे म्हणूनच तो द्दनवडला गेला जाईल. लाभ खचावचे प्रमाण द्दजतके जास्त 

असेल द्दततके प्रकल्प अद्दधक फायदेशीर असेल 

वर चचाव केलेले द्दनकष वेळेछया घटकासाठी जबाबदार नाहीत. खरूं तर, भद्दवरयातील फायदे 

आद्दण खचाववर सध्याछया फायद्याची आद्दण खचावची तलुना करता येत नाही. म्हणूनच, 

प्रकल्प मूल्यमापनासाठी भद्दवरयातील फायदे आद्दण खचावची सूट आवश्यक आहे, कारण 

समाज भद्दवरयाकडे दलुवक्ष करते. 

जर वेळ घटक मानला गेला तर सामाद्दजक खचावछया लाभाचे द्दनकष खालीलप्रमाणे आहेतः 

१) ननव्र्ळ र्तवमान मूल्य ननष्कषव (NPV): 

प्रकल्प मूल्याूंकनासाठी हा एक महत्त्वाचा द्दनरकषव आहे. 

NPV = लाभाूंचे सध्याचे मूल्य - ऑपरदे्दटूंग आद्दण द्दकूं मतीची देखभाल करण्याचे सध्याचे 

मूल्य — प्रारूंद्दभक खचव. हे फायदे द्दनकषाूंचे द्दनव्वळ वतवमान मूल्य म्हणून देखील व्यक्त केले 

जातात जेणेकरून, 

लाभाूंचे = लाभाूंचे एकूं दरीत वतवमान मूल्य – खचावचे एकूण वतवमान मूल्य. 

जर O पेक्षा NPV मोठा असल्यास प्रकल्प सामाद्दजकदृष््टया फायदेशीर आहे. जर परस्पर 

द्दवशेष प्रकल्पाूंची सूंख्या असेल तर नूंतर लाभाूंछया सवावत जास्त द्दनव्वळ वतवमान मूल्यासह 

प्रकल्प द्दनवडला जाईल. 

NPV द्दनरकषव ही प्रकल्पाछया मूल्याूंकनासाठी अचूक पद्धत नाही कारण ती वेळ सीमाकडे 

दलुवक्ष करते. भाूंडवली गुूंतवणूक काही कालावधीनूंतर थोड्या द्ददवसानूंतर फायदे देते. 

म्हणूनच, भद्दवरयातील फायदे आद्दण खचव सध्याछया फायद्याूंसह आद्दण खचावशी तलुना 

करता येणार नाही. म्हणून भद्दवरयातील फायदे आद्दण खचाववर सूट घेणे आवश्यक ठरते 

कारण समाज भद्दवरयात सादर करणे पसूंत करते. 
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केवळ असे प्रकल्प द्दनवडले पाद्दहजेत ज्यात सध्याछया फायद्याूंचे मूल्य द्दकूं मतीछया वतवमान 

मूल्यापेक्षा अद्दधक असेल. प्रोजेक्टछया द्दनवडीसाठी सध्याछया द्दकूं मतीछया लाभाछया 

द्दकूं मतीचे गणुोत्तर १ पेक्षा जास्त असावे. 

१. अूंतगवत परतार्ा दर (IRR): 

द्दनकष हा फायद्याचा आद्दण प्रकल्पाूंछया खचावछया प्रवाहात द्दनद्दहत परताव्याछया टक्केवारी 

दराचा सूंदभव आहे. अूंतगवत परतावा दर (IRR)  माद्दजवन ररटनवचा अूंतगवत दर पररभाद्दषत 

करते म्हणून सूट दर ज्यावर परतावा कमी करून वतवमान खचव शून्य होतो.  

अूंतगवत परतावा दर (IRR) हा पढुील गद्दणतीय सूत्राछ या आधार ेमाूंडले जाते. 

 

परस्पर द्दवशेष प्रकल्पाूंछया बाबतीत, द्दनवडल्या जाणा-या प्रकल्पात परतावा दर सवावद्दधक 

असणे आवश्यक आहे. 

एनपीव्ही आनण आयआरआर दरम्यान सूंबूंध (Relation between NPV and 

IRR): 

सामाद्दजक सूट दरावरील एनपीव्ही आद्दण परताव्याचा अूंतगवत दर हे दोन द्दनकष आहेत ज े

प्रकल्प द्दनवडण्यासाठी वारूंवार वापरले जातात. एनपीव्ही (NPV) आद्दण आयआरआर 

(IRR) मधील सूंबूंध आकृतीछया मदतीने स्पष्ट केले आहे. 

 

खाली येताच, सवलतीछया दरात वाढ होते आद्दण एनपीव्ही ऋणात्मक  झाल्यावर अशी 

पररद्दस्थती उद्भवते. ज्या दराने एनपीव्ही पॉद्दझद्दटव्ह व IRR ऋणात्मक  मध्ये बदलला 

जातो.  प्रोजेक्टछया द्दनवडीसाठी, आयआरआर त्याछया सवलतीछया दरापेक्षा जास्त असणे 

आवश्यक आहे म्हणजेच आय पेक्षा आर मोठा असणे आवश् यक आहे. 

वरील आकृती मध्ये, एनपीव्ही> ओ आद्दण आर (१० टक्के)> आय (५ टक्के) पयंत 

द्दवकास करण्यासाठी १० टक्के द्दनवडले जावे यासाठी आयआरआर घेतले जाते.  जद्दटल 
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प्रकल्पाूंसाठी, हे दोन द्दनकष द्दभन्न पररणाम देऊ शकतात परूंत ु बहुतेक ते बदलण्यायोग्य 

असतात. 

एनपीव्ही द्दनकष सामान्यत: खाजगी आद्दण साववजद्दनक के्षत्रातील प्रकल्प मूल्याूंकन 

करण्यासाठी वापरला जातो.  परूंत ु एनपीव्ही द्दनकष ताूंद्दत्रकदृष््टया शे्रष्ठ आहे कारण द्दवशेष 

पररद्दस्थतीत आयआरआर चकुीचा द्दनकाल देऊ शकेल. 

२. सर्लतीच्या सामानजक दर (एसआरडी): 

समाज भद्दवरयाकडे जाणे पसूंत करत असल्याने भद्दवरयातील द्दपढ्याूंमधील उत्पन्नाची 

पातळी जास्त आसेल. सीमान्त उपयोद्दगता कमी करण्याचे द्दसद्धाूंत जर कायव करत असेल 

तर भद्दवरयातील द्दपढ्याूंना द्ददले जाणार ेफायदे सध्याछया द्दपढ्याूंना द्दमळणा-या उपयोगीता 

नफ्यापेक्षा कमी असतील. म्हणूनच भद्दवरयातील नफ्यात सवलत द्ददली जाणे आवश्यक 

आहे. 

भद्दवरयातील फायद्याूंसह सध्याछया फायद्याूंशी तलुना करण्याकररता ज्या दरावर सूट 

असणे आवश्यक आहे त्याला ―सामाद्दजक सवलत दर‖ असे म्हणतात. आकृतीछया मदतीने 

हे स्पष्ट केले आह.े  

 

सध्याचा उपभोग A1 द्दक्ष द्दतज अक्षावर आद्दण भद्दवरयातील उपभोग A2 द्दक्ष द्दतजलूंब अक्षावर 

घेतला आहे. A1 A2 पररवतवन फ्रूं द्दटयर द्दकूं वा गुूंतवणूक सूंभाव्य वक्र आहे. यात त्याूंछया 

परताव्याछया दरानसुार उजवीकडून डावीकडे व्यवस्था केलेल्या प्रकल्पाूंछया शे्रणीचा 

समावेश आहे. सध्याछया उपभोगाछया त्यागाचा खचव आद्दण परतावा म्हणजे भद्दवरयात 

उपभोग घेणे होय. सध्याछया उपभोगछया त्यागाची द्दकूं मत आद्दण परतावा हा भद्दवरयातील 

उपभोगाचा फायदा आहे. 

समाज आपल्या गुूंतवणूकीछया द्दवद्दवध शक्यताूंपैकी द्दनवड करले जेणेकरून उछचतम 

सामाद्दजक उदासीनता वक्र एसआय पयंत पोहोचेल, जेव्हा पररवतवन वक्र A1 A2 हा 

सामाद्दजक उदासीनता वक्र S1 वरील द्दबूंदू ―G‖ द्दठकाणी स् पशव करतो, तेव्हा समाज चाूंगल्या 

द्दस्थतीत पोहोचतो. 
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पररवतवन वक्राूंचा उतार गुूंतवणूकीवरील परतावा दर दशवद्दवतो आद्दण सामाद्दजक उदासीनता 

वक्र वेळ प्राधान्याचे दर दशववते. अशा प्रकार,े सामाद्दजक सूट दर द्दबूंदू ―G‖ वर 

गुूंतवणूकीवरील परताव्याछया दर आद्दण वेळेछया पसूंतीछया दराछया समानतेद्वार े द्दनधावररत 

केला जातो. 

जर सामाद्दजक सूट दर जास्त असेल तर उछच द्दनव्वळ फायद्यासह अल्प मदुतीछया 

प्रकल्पाूंना प्राधान्य द्ददले जाईल. त्याउलट, जेव्हा सूट दर कमी असतो, तेव्हा कमी द्दनव्वळ 

फायद्यासह दीघव कालावधीचे प्रकल्प द्दनवडले जातात. 

खचव लाभ नर्श्लषेण मयावदा Limitations of Cost Benefit Analysis: 

खचव लाभ द्दवशे्लषणाछया मयावदा खा  ल प्रमाणे 

१. लाभाच्या मूल्याूंकनात अडचणी (Difficulties in Benefit Assessment): 

भद्दवरयातील मागणी आद्दण नवीन प्रकल्पातून उत्पादनाूंछया परुवठ्याबाबतछया 

अद्दनद्दिततेमळेु एखाद्या प्रकल्पातील फायद्याूंचा अचूक अूंदाज घेणे कठीण होते.     

२. अननयूंनत्रत सूट दर (Arbitrary Discount Rate):  

कोणत्याही प्रकल्पासाठी गहृीत धरलेला सामाद्दजक दर  अद्दनयूंद्दत्रत असतो.  सामाद्दजक सूट 

दर शोधण्यासाठी कोणतीही योग्य पद्धत नाही.  ही एक व्यद्दक्तद्दनष्ठ घटना आहे.  परूंत ु

सामाद्दजक सूट दरामध्ये जर थोडा बदल झाला असेल तर तो प्रकल्प मूल्याूंकनाचे सूंपूणव 

पररणाम बदलू शकेल. दीघव मदुतीछया प्रकल्पाूंछया फायद्याचे द्दनव्वळ वतवमान मूल्य 

मोजण्यात अद्दनयूंद्दत्रतपणे मोठा सूट दर मदत करत नाही 

३. सूंधी खचावकडे दुलवक्ष (Ignores Opportunity Cost): 

हे द्दवश् लेषण सूंधी खचावछया समस्येकडे देखील दलुवक्ष करते. 

४. बाह्यता समसया (Problem of Externalities): 

या द्दवशे्लषणामध्ये एखाद्या प्रकल्पातील दरुपररणामाूंची गणना करणे कठीण आहे. नदी खोर े

प्रकल्पातील ताूंद्दत्रक आद्दण द्दवद्दशष्ट बाह्यता असू शकतात, जसे की पूर द्दनयूंत्रण उपाय. 

५. योग्य ननणवय ननयम ननर्डण्यात अडचणी (Difficulties in Selecting 

Appropriate Decision Rules): 

प्रकल्पाछया मूल्याूंकनासाठी तीन द्दनणवय द्दनयम आहेत. हे एनपीव्ही द्दनकष, आयआरआर 

द्दनकष आद्दण एसआरडी द्दनकष आहेत.  या सवव द्दनकषाूंचे त्याूंचे स्वतःचे फायदे आद्दण तोटे 

आहेत. म्हणून, प्रकल्पाछया मूल्याूंकनासाठी कोणत्या द्दनकषाूंचा वापर केला पाद्दहजे ह े

ठरद्दवणे अवघड आहे कारण चकुीछया द्दनवडीमळेु चकुीचे द्दनरकषव द्दमळतील. 
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६. खचव मलु्याूंकनातील अडचणी (Difficulties in the Cost Assessment): 

खचावचा अूंदाज तूंत्र, द्दनवडलेली जागा आद्दण वापरलेल्या घटक सेवाूंछया द्दकूं मतींछया आधार े

केले जातात.   

७. सूंयुक्त फायदे आनण खचाांकडे दुलवक्ष करते (Neglects Joint Benefits and 

Costs): 

हे द्दवश् लेषण प्रकल्पातून होणार े सूंयकु्त फायदे आद्दण खचावछया समस्याूंकडे दलुवक्ष करते.  

नदी खोर े प्रकल्पातून बरचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ होत आहेत, परूंत ु त् यापासून प्रा त 

लाभाूंचे स्वतूंत्रपणे मूल्यमापन व मोजणी अवघड आहे. त्याचप्रमाणे, सूंयकु्त खचावची गणना 

लाभा प्रमाणे द्दवभक्त केली जाऊ शकत नाही. 

४.५ साराूंश (CONCLUSION) 

हे प्रकरण साववजद्दनक द्दनवड आद्दण खचव-लाभ द्दवशे्लषणाछया द्दसद्धाूंतासाठी समद्दपवत आहे. 

प्राधान्य प्रकटीकरण यूंत्रणा दोन सामाद्दजक द्दनवडी द्दसद्धाूंत, द्दवकसेल अॅप्रोच आद्दण एरोछया 

अशक्यतेचे प्रमेय द्वार ेवणवन केले आहे. लोकाूंद्वार ेसाववजद्दनक वस्तूूंसाठी साववजद्दनक द्दनवडी 

उघड करण्यात अनेक समस्या आहेत. या समस्या द्दकूं वा अडचणी साववजद्दनक पसूंतीछया 

द्दसद्धाूंताद्वार ेचचाव केल्या जातात. या प्रकरणामध्ये साववजद्दनक वस्तूूंछया खासगी तरतूदीवर 

चचाव केली आहे आद्दण साववजद्दनक वस्तूूंछया खासगी तरतूदीछ या मकु्त स्वार समस्या 

सोडवतात येवू शकते. अशा पररद्दस्थतीवर थोडा प्रकाश टाकला आहे. चालू प्रकरणामध्ये 

साववजद्दनक खचावचा एक लोकद्दप्रय द्दसद्धाूंत पूणवपणे त्याछया मयावदाूंसह स्पष्ट केला आह,े तो 

म्हणजे मूल्य-लाभ द्दवशे्लषण. 

४.६ प्रश्न (QUESTIONS)  

प्रश्न १. साववजद्दनक द्दनवडीचा द्दवकसेल दृद्दष्टकोण स्पष्ट करा. 

प्रश्न २. सामाद्दजक द्दनवडीछ या अॅरोछया अशक्यता प्रमेयाचे सद्दचत्र वणवन करा. 

प्रश्न ३. प्राधान्य प्रकटीकरण यूंत्रणा म्हणजे काय, साववजद्दनक पसूंती उघड करण्यासाठी 

द्दवकसेलछया दृद्दष्टकोणातून स्पष्ट करा. 

प्रश्न ४. साववजद्दनक मालाची खाजगी तरतूद स्पष्ट करा.  साववजद्दनक वस्तूूंची खाजगी 

तरतूद फ्री रायडर समस्येचे द्दनराकरण कसे करते? 

प्रश्न ५. खचव-लाभ द्दवशे्लषणाचे मूल्याूंकन करा. 

प्रश्न ६. खचव-लाभ द्दनकष समजावून साूंगा? 

प्रश्न ७.   खचव-लाभ द्दवशे्लषणाद्वार ेसरकारी खचव प्रकल्पाचे मूल्याूंकन कसे करता येईल? 

  चचाव करा 

प्रश्न ८.  खचव-लाभ द्दवशे्लषणाची मयावदा काय आहे? 

***** 
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५ 
 

कर सकंल्पना आणण णसद्ातं 

घटक रचना   

५.०  उद्दिष््टये  

५.१  प्रस्तावना  

५.२  साववजद्दनक महसलुाचे स्रोत  

५.३  कराचा अथव   

५.४  कर व्यवस्थेची वैद्दिष्टये  

५.५  कर आकारणीची उद्दिष्टये  

५.६  कराची तत्वे   

५.७  कर द्दसद्ाांत    

५.८  साराांि  

५.९  प्रश्न  

 

५.० उणिष््टये (OBJECTIVES) 

 

 कराचा अथव समजून घेणे.   

 कर प्रणालीची वैद्दिष््टये आद्दण उद्दिष््टये माद्दहत करून घेणे.   

 साववजद्दनक महसूलाचे स्त्रोत ज्ञात करून घेणे.   

 करारोपनाचे द्दसद्ाांत अभ्यासाने. 

 

५.१ प्रस्तावना (INTRODUCTION) 

 

देिाच्या आद्दथवक आद्दण साववजद्दनक द्दवकासासोबत साववजाद्दनक सते्तची म्हणजेच 

सरकारच्या भूद्दमकेत वाढ होत असते. ज्याप्रमाणे देिाचा द्दवकास करण्यासाठी 

द्दवकसनिील आद्दण अल्पद्दवकद्दसत देिात साववजद्दनक खचावचे महत्त्व असते तसेच ते 

द्दवकद्दसत देिातही असते. आद्दथवक द्दसद्ाांतानसुार असे म्हटले जाते द्दक, देिाची प्रगती होत 

असताना त्या प्रगतीसोबत साववजद्दनक खचावचा आकारही वाढत जातो नव्हे तर त्यात वाढ 

करावीच लागते. भारताचे उदाहरण घेतले तरी आपल्या लक्षात येईल द्दक १९५१ आद्दण 

२०११ या ६० वर्ावच्या काळात भारताची आद्दथवक प्रगती झाली आहे त्यासोबतच 

भारताच्या साववजद्दनक खचावत म्हणजे वाद्दर्वक अथवसांकल्पात खूप वाढ झालेली आह.े असा 

हा सवव खचव करण्यासाठी सरकार पैसे/उत्पन्न आणते कोठून? हा प्रश्न नक्कीच 
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अभ्यासकास पडतो. तर अनेक मागावने सरकारकडे उत्पन्न जमा होते. त्यात प्रमखु म्हणजे 

कर, िलु्क/फी, नफा आद्दण कजावची उभारणी समाद्दवष्ट आहेत. वाढत्या खचावची गरज 

भागद्दवण्यासाठी साववजद्दनक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सरकारद्वार ेसातत्याने प्रयत्न चालू 

असतात.  

 

भारताच्या तत्कालीन द्दवत्तमांत्रयाांनी १ फेब्रवुारी, २०२० रोजी सांसदेत जो अथवसांकल्प 

२०२०-२१ या आद्दथवक वर्ावसाठी सादर केला तो एकूण ३० लाख कोटी रुपयाचा होता. 

त्यातील २२.४६ लाख कोटी रुपये सरकारचे उत्पन्न होते ज्यात कर महसूल आणी 

करते्तर महसूलाचा समावेि होत असून सरकारी उद्योगाांच्या नफ्याचा व ते द्दवकून आलेल्या 

भाांडवली उत्पनाचाद्दह समावेि होतो. उववररत खचव सरकारद्वार े कजावची उभारणी करून 

भागद्दवला जातो. वर नमूद केल्याप्रमाणे सरकारच्या स्वतःच्या उत्पन्नात सवाव द्दधक वाटा 

कर महसलुाचा असतो.  

 

वतवमान द्दस्थतीत साववजद्दनक महसूलात अद्दधकाद्दधक साववजद्दनक खचव करण्याचा प्रयत्न 

प्रत्येक सरकारद्वार े केला जात असल्याचे द्ददसते. त्या हेतूसाठीच भारतासारख्या 

द्दवकसनिील देिात अनेक स्वरूपाच्या कर सधुारणा केलेल्या द्ददसून येतात. सोबतच कमी 

महसूल देणारे कर बांद करून अद्दधकाद्दधक कर महसूल देणारे नवीन कराची आकारणी 

सरकारद्वार े केलेली द्ददसून येते. उदा. सेवा के्षत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढत द्दहस्सा 

लक्षात घेता १९९५ पासून भारतात सेवा कर आकारण्यास सरुुवात झाली व कालाांतराने 

त्यात जवळपास सववच सेवाांचा अांतभावव करण्यात आला. २०१७ पासून नवीन वस्तू व सेवा 

कर (GST) सरुु करण्यात आला.  

 

५.२ साववजणनक महसुलाचे स्रोत (SOURCES OF PUBLIC 

REVENUE) 

 

साववजद्दनक महसलुाचे प्रमखु स्रोत आहेत. कर, िलु्क, फी, साववजद्दनक उद्योगातील नफा, 

सरकारला द्दमळालेली अनदुाने, देणग्या, साववजद्दनक उद्योगाांची द्दवक्री करून जमा झालेली 

रक्कम इत्यादी. याांचे द्दवशे्लर्ण पढुीलप्रमाणे.  

 

१) कर  (Tax): 

साववजद्दनक महसलुाचे कर हे प्रमखु साधन आहे. सरकारद्वार े लोकाांकडून त्याांच्या 

उत्पन्नातील काढून घेतलेला काही भाग म्हणजे कर होय. कराचे वेगवेगळे प्रकार आहेत 

प्रामखु्याने प्रत्यक्ष कर आद्दण अप्रत्यक्ष कर असे दोन वगावत कराांचे वगीकरण केले जाते. 

जेव्हा एखादा कर एका व्यक्तीवर आकारला जातो व त्यात व्यक्ती द्वार ेतो कर भरला जातो 

अिा करास प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. तर जोकर एका व्यक्तीवर आकारला जाऊन 

त्याांच्याद्वारे तो कर दसुऱ्या व्यक्तीवर  ढकलला जातो अिा  कराांना अप्रत्यक्ष कर असे 

म्हणतात. 
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२) फी  (Fees): 

सरकार द्वार े नागररकाांना अनेक प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून द्ददल्या जातात. 

उदाहरणाथव , प्रिासकीय सेवा, आरोग्य सेवा, द्दिक्षण सेवा, न्यायव्यवस्था इत्यादी. अिा 

प्रकारच्या सेवाांचा उपयोग नागररकाांना घ्यायचा असल्यास त्याची फी द्यावी लागते. 

उदाहरणाथव  द्दिक्षण िलु्क, आरोग्य िलु्क, नोंदणी िलु्क, उद्यान प्रवेि  िलु्क इत्यादी 

िलु्क स्वरूपात सरकारला महसूल प्राप्त होतो. 

 

३) साववजणनक उद्योगांचा नफा (Profit of Public Industries) 

अनेक उद्दिष्टाांच्या पूतवतेसाठी सरकारद्वार ेअनेक उद्योगाांची स्थापना करण्यात आलेली आह.े 

हे उद्योग वेगवेगळ्या वस्तू आद्दण सेवाांचे उत्पादन करतात. अिा उद्योगाांतून द्दमळणारा नफा 

हा सरकारचे उत्पन्न असते. सरकारचे काही  उद्योग तोटयात चालत असले तरी त्याांचा 

अप्रत्यक्ष फायदा हा देिात आद्दथवक  द्दस्थरता राखण्यासाठी होत असतो. तर बरचे उद्योग 

जसे की नवरत्न उद्योग, द्दमनी -  नवरत्न उद्योग नफाही देतात. या उद्योगाांतून द्दमळणारा 

नफा हे सरकारचे उत्पन्न असते. कायवक्षम व्यवस्थापन लाभले की, हे उद्योग अद्दधक नफा 

देताना द्ददसतात. उदाहरणाथव वर्ावनवुरे् तोटयात चालत असलेला भारतीय रले्वे उद्योग 

रले्वेमांत्री लालूप्रसाद यादव याांनी नफ्यात आणला होता. त्याच्यानांतर तो परत तोटयात 

गेला असला तरी त्याचे महत्त्व देिाच्या द्दवकासात अनन्य साधारण आह.े 

 

४) दंड (Fine): 

देिात िाांतता आद्दण  सवु्यवस्था राखण्यासाठी देिाच्या सरकार द्वार ेअनेक कायदे व द्दनयम 

बनद्दवले जात असतात. असे द्दनयम तोडणाऱ्याांकडून दांड वसूल केला जातो. दांडाच्या 

स्वरूपात वसूल केले जाणारे पैसे म्हणजे सरकारचा महसूल असतो. उदाहरणाथव  रॅद्दफकचे 

द्दनयम तोडणाऱ्या गाडी चालकाांवर अथवा मालकाांकडून दांड वसूल केला जातो. नागररकाांनी 

द्दनयमाांचे पालन करण्यासाठी जरी अिा दांडाची व्यवस्था केली असली तरी त्यातूनही 

सरकारला महसूल प्राप्त होतो. 

 

५)  अनुदाने (Grants): 

देिातील द्दवकास कामे करण्यासाठी एका सरकारद्वार े दसुऱ्या सरकाराांना अनदुाने द्ददली 

जातात. उदाहरणाथव भारतात कें द्र सरकार द्वार ेराज्य सरकाराांना आद्दण राज्य सरकारद्वार े

स्थाद्दनक सरकाराांना अनदुाने द्ददली जातात. जागद्दतक पातळीवरील सांस्थाांद्वार ेही बऱ्याच 

वेळेस वेगवेगळ्या देिाांच्या सरकाराांना अनदुाने द्ददली जातात. 

 

६)  देणग्या (Donations): 

जेव्हा जेव्हा  ज्या ज्या देिात  अथवा राज्यात  काही नैसद्दगवक आपत्ती  येते जसे की, 

महापूर, दषु्ट्काळ, भूकां प, सनुामी, covid-19 सारखे साथीचे रोग. तेव्हा  देिाच्या 

सरकाराांना द्दवदेिातून देणगीच्या स्वरूपात महसूल प्राप्त होतो. एवढेच नाही तर सरकार 

स्वतः जाहीर करून देिातील नागररकाांनी सरकारला देणग्या द्याव्यात, असे जाहीर 

आवाहन करते. जसे भारतात कोद्दवड -१९, आला तेव्हा त्यासोबत लढण्यासाठी भारताच्या 

सरकारद्वार ेनागररकाांच्या देणग्या पीएम केअर फां ड उभारून जमा करून घेतल्या.  



60 

 

७) सरकारी उद्योगांची णवक्री (Sales of Government Industries):   

बऱ्याच वेळेस सरकार आपला खचव भागद्दवण्यासाठी महसूल कमी पडतो म्हणून अगोदरच्या 

सरकाराांनी  देिात आद्दथवक द्दस्थरता प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी उभारलेल्या कां पन्या/उद्योगाांना 

द्दवक्रीला काढून आपला खचव भागद्दवण्याचे प्रयत्न करीत असताना द्ददसतात.  

        

प्रत्येक देिाचे प्रत्येक सरकार अद्दधकाद्दधक साववजद्दनक खचव करून देिाचा द्दवकास साध्य 

करण्यासाठी सरकारी उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी वेगवेगळ्या मागावचा अवलांब करताना 

द्ददसतात. त्यातील प्रमखु मागव म्हणजे अद्दधकाद्दधक कर आकारून सरकार महसूल गोळा 

करीत असते सरकारी महसलुात सवावद्दधक वाटा कर महसलुाचा असतो. या प्रकरणामध्ये 

कराचा सद्दवस्तर अभ्यास करणार आहोत. या प्रकरणातील पद्दहल्या भागात करासांबांधीच्या 

सवव सांकल्पना आद्दण कराचे द्दसद्ाांत याांचा अभ्यास करणार आहोत.  

 

५.३ कराचा अथव  (MEANING OF TAX) 

 

सववसाधारणपणे कर म्हणजे नागररकाांना सरकारकडे भरावा लागणार भरणा होय. 

सरकारला प्रिासकीय खचव करावाच लागतो. त्याचसोबत देिात िाांतता प्रस्थाद्दपत 

करण्यासाठी अांतगवत सांरक्षण आद्दण न्याय व्यवस्थेवर खचव करावाच लागतो. याव्यद्दतररक्त 

इतर अनेक महत्त्वाच्या आद्दण साववजद्दनक कल्याणासांबांधीच्या सेवा उभारण्यासाठी खचव 

करावा लागतो. तो खचव भरून काढण्यासाठी सरकार कराच्या माध्यमातून नागररकाांकडून 

जो पैसा सक्तीने कायदेिीरपणे वसूल करते, त्यास कर असे म्हणतात. कर हा परुातन 

काळापासून आकारला जातो. कर गोळा करण्याच्या आद्दण कराच्या पद्ती वेगवेगळ्या 

स्वरूपाच्या होत्या. देवाणघेवाणीचा व्यवहारात पैिाांचा वापर होता. अगोदर वस्तूांच्या 

स्वरूपात कर गोळा केला जायचा. सद्य पररद्दस्थतीत सरकारद्वार े अनेक प्रकार े कर 

आकारला जातो. सांपत्तीवर - उत्पन्नावर, वस्तू आद्दण सेवाांच्या उत्पादनावर, तसेच वस्तू 

आद्दण सेवाांची खरदेी - द्दवक्री करताना त्या व्यवहारावर कराांची आकारणी सरकारद्वारे केली 

जाते.  

 

व्याख्या (Definition):  

अ )  ॲडम द्दस्मथ याांच्या मते, "राज्याच्या खचावसाठी जनतेकडून जमा करण्यात येणाऱ्यास 

कर असे म्हणतात. " 

ब)   प्रा. सेद्दलांगमन याांच्या मते, " कर म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या व्यद्दक्तगत लाभाचा 

द्दवचार न करता सरकारने केलेला खचव भरून काढण्यासाठी लोकाांना द्यावी लागणारी 

अद्दनवायव वगवणी होय." 

क)  टॉद्दसांग याांच्या मते, "कर आद्दण इतर आकारणी यातील महत्त्वाचा भेद लक्षात घेता 

करदाता आद्दण सरकार याांच्यातील प्रत्यक्ष देवाणघेवाणीचा अभाव हाच कराचा स|र 

आहे. 
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ड)  बॅस्टॅबल याांच्या मते, " व्यक्तीगत अथवा सामूद्दहक मालकीच्या सांपत्तीवर सरकारला 

द्यावी लागणारी  अद्दनवायव वगवणी म्हणजेच कर होय.  

इ)   डॉ. डाल्टन याांच्या मते, "करदात्याला कराच्या बदल्यात द्दमळणाऱ्या सरकारी सेवेचा 

सांदभव लक्षात न घेता सरकारने  अद्दनवायव देणे म्हणजे कर होय, कर हा दांड नसतो जो 

गनु्हेगारावर गनु्हा करण्यासाठी लादला जातो. " 

ई)   द्दफां डले द्दिरास याांच्या मते, " कर हे सरकारद्वारे केल्या जाणाऱ्या साववजद्दनक खचावची 

पूतवता करण्यासाठी आकारले  जातात.  व्यद्दक्तगत लाभाच्या प्राप्तीमळेु कराचा भरणा 

केला जात नाही, तर सामूद्दहकतेसाठी  कराचा भरणा करावा लागतो. " 

 

वरील व्याख्याांच्या आधारावर कर म्हणजे  काय?हे लक्षात येते. थोडक्यात, कर म्हणजे 

सरकारद्वार ेनागररकाांवर लादलेले अद्दनवायव देणे होय. नागररकाांना कर भरल्यामळेु व्यक्तीस 

द्दविेर् काही सोयी - सदु्दवधाांची अपेक्षा करता येत नाही. कर  लागत असल्याने नागररकाांच्या 

खचावत योग्य घट होत असते. तर दसुऱ्या बाजूला करापासून जमा झालेला महसूल 

सरकारद्वार ेखचव केला जात असतो. जेवढा कर महसूल जास्त जमा होतो तेवढा साववजद्दनक 

खचव अद्दधक केला जातो. कर हे एक प्रभावी राजकोर्ीय धोरणाचे साधनही आहे. 

ज्याच्याद्वारे अथवव्यवस्थेत आद्दथवक द्दस्थरता प्रस्थाद्दपत करून देिाच्या द्दवकासाला चालना 

देण्याचा प्रयत्न सरकारद्वारे केला जातो. सोबतच अथवव्यवस्थेतील उत्पन्न  द्दवर्मता 

प्रत्यक्षपणे कमी करण्याचा प्रयत्न कराांच्या माध्यमातून केला जातो.  

 

५.४ कर व्यवस्थेची वैणिष्टये (FEATURES OF TAXATION) 

 

कर व कर व्यवस्थेची ठळक वैद्दिष््टये पढुीलप्रमाणे करता येतात:  

 

१) कर ह ेसाववजणनक सत्तदे्वार ेआकारले जाऊन  वणगवकृत केले जातात:  

साववजद्दनक सते्तद्वारे कराांची आकारणी केली जाते. सरकार साववजद्दनक खचावची पूतवता 

करण्यासाठी उत्पन्नाचे हक्काचे साधन म्हणून आकारणी करतात आद्दण द्दनयकु्त केलेल्या 

व्यवस्थेद्वार ेकर गोळा केले जातात.  

 

२) कर एक अणनवायव देणे असत:े  

सरकारद्वार ेजे कर आद्दण ज्या दराने कराांची आकारणी केली जाते त्यानसुार करदात्यास 

कराांचा भरणा करावा लागतो. कर देणे ऐद्दच्िक बाब नसून ते अद्दनवायव स्वरुपाचे असतात. 

उदाहरणाथव , भारत सरकारने ज्या दराने उत्पन्न कर आकारले जाते त्या दराने उत्पन्नावर 

करदात्यास कर भरावाच लागतो.  

 

३) कर ह ेउत्पन्नाचा त्याग असतात:  

ज्या दराने सरकार कर आकारते त्या दरानसुार करदात्यास त्याच्या उत्पन्नातून कराचा 

भरणा करावा लागतो. म्हणजेच करदात्यास त्याच्या उत्पन्नाचा तेवढया प्रमाणात त्याग 
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करावा लागतो. वस्तू-सेवा खरदेी करीत असताना उपभोक्त्यास सरकारने आकारलेला 

अप्रत्यक्ष कर भरावा लागतो.  

 

४) सरकारकडून फायदे आणण कर ह्या स्वतंत्र बाबी आहते:  

नागररकाांना कोणत्याही फायद्याची अपेक्षा न करता कर भरावे लागतात. तर ज्या 

नागररकाांना साववजद्दनक खचावचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष फायदे द्दमळतात त्याांना कर भरावाच 

लागतो असेही नाही. उदाहरणाथव सरकारी योजनाांचा सवाव द्दधक फायदा गररबाांना होतो. परांत ु

त्याांचेवर उत्पन्न कर आकारला जात नाही. त्यामळेु फायदे आद्दण कर ह्या दोन्ही बाबी 

परस्पराांपासून स्वतांत्र आहेत.  

 

५) करांचे प्रकार:  

कराांचे वेगवेगळे प्रकार पडतात. प्रामखु्याने कराांचे वगीकरण दोन प्रकारात केले जाते. प्रत्यक्ष 

कर आद्दण अप्रत्यक्ष कर. उत्पन्न कर, सांपत्ती कर, मालमत्ता कर इत्यादी प्रत्यक्ष कराची 

उदाहरणे आहेत. तर वस्तू व सेवा कर, उत्पादन िलु्क, सेवा कर, द्दवक्री कर, मूल्यवद्दधवत 

कर इत्यादी अप्रत्यक्ष कराची उदाहरणे आहेत.  

 

६)साववजणनक कल्याण ह ेकराचे मखु्य उणिष्टय असत:े   

कर आकारणे, ह ेसाववजद्दनक सते्तचे एक राजकोर्ीय साधन आहे. सरकारद्वार े वेगवेगळ्या 

उद्दिष्टाांतून कराांची आकारणी केली जाते. प्रत्येक कराचे उद्दिष्ट हे साववजद्दनक कल्याण 

साधणे हे आह,े असे प्रत्येक वेळेस सरकारकडून दिवद्दवले जाते.  

७) करांना कायदेिीर आधार असतो:       

सरकारद्वार े जेव्हा कर आकारले जातो, तेव्हा त्यास कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. जर 

करदाता कर भरण्यास चकुवेद्दगरी करीत असल्यास  त्यास कायदेिीर दांड ठोठावण्याची 

तरतूद असते. देिाची सत्ता कराांची आकारणी करीत असते व त्यास कायद्याचे स्वरूप प्राप्त 

होते.  

 

५.५ कर आकारणीची उणिष्टये (OBJECTIVES OF TAXATION) 

 

कर आकारण्याची प्रमखु उद्दिष्ट ेपढुीलप्रमाणे आहेत:  

 

१) साववजणनक महसुलात वाढ करणे : 

कर आकारणीचे हे प्रमखु उद्दिष्ट आह.े सरकारचा वाढता साववजद्दनक खचव भागद्दवण्यासाठी 

सरकार कराांद्वारे महसूल गोळा करीत असते. कल्याणकारी राज्याची द्दनद्दमवती करणे, हे 

प्रत्येक सरकारचे प्रमखु उद्दिष्टय असते. त्यासाठी अद्दधकाद्दधक साववजद्दनक खचव 

करण्यासाठी कराच्या माध्यमातून महसूल सरकारद्वार े गोळा केला जातो. यासोबतच 

देिाच्या आद्दथवक द्दवकासाला चालना देऊन अथवव्यवस्थेत स्वयांपूणव बनद्दवण्यासाठी 

साववजद्दनक महसलुात कराच्या माध्यमातून खचावसाठी महसूल गोळा केला जातो.  
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२) उत्पन्न आणण संपत्तीतील णवषमता दूर करणे:  

देिात आद्दथवक द्दवर्मता अद्दधक असल्यास अथवव्यवस्थेच्या द्दवकासावर द्दनबंध येतात. ते 

टाळण्यासाठी श्रीमांत व्यक्तीकडे काही उत्पन्न काढून  आद्दथवक द्दवर्मतेची दरी कमी होण्यास 

मदत होत असते. कराच्या माध्यमातून देिातील उत्पन्न आद्दण सांपत्तीतील द्दवर्मता कमी 

करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.  

 

३) अथवव्यवस्थेचे णनयंत्रण करणे: 

हे कर आकारणीचे एक प्रमखु  उद्दिष्टय  असते. सरकार कराच्या माध्यमातून उपभोग, 

उत्पादन, आयात, द्दनयावत इत्यादींवर द्दनयांत्रण अनांत असते. काही वस्तूांचा उपभोग हा 

सामाद्दजक आरोग्याच्या दृष्टीकोणातून हाद्दनकारक असतो. उदाहरणाथव , तांबाखूजन्य 

उत्पादने, अल्कोहोल यकु्त पदाथव, द्दसगार इत्यादींच्या उपभोगाांतून समाजाचे आरोग्य 

द्दबघडते. या वस्तूांवर अद्दधक कराची आकारणी केल्यास त्याांचा उपभोग कमी होण्यास मदत 

होते.  

 

तसेच परकीय स्पधेपासून देिी उद्योगाांचे सांरक्षण करण्यासाठी आयात िलु्क मदत 

करतात, तर देिातील नागररकाांना अत्यावश्यक वस्तूांचा परुवठा कमी होऊन यासाठी 

द्दनयावत िलु्क मदतगार ठरतात. थोडक्यात, अथवव्यवस्थेचे द्दनयांत्रण करण्यासाठी 

सरकारद्वार ेकराची आकारणी केली जाते.   
 

४) राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणे:  

राष्ट्रीय उत्पन्नात आद्दण पयावयाने दरडोई उत्पन्नात वाढ करणे, हे एक प्रमखु  उद्दिष्टय कर 

आकारणीचे असते. देिातील उत्पादकीय प्रद्दक्रयेस चालना देण्यासाठी जो साववजद्दनक खचव 

सरकारला करावा लागतो, त्यासाठी महसूल कराच्या माध्यमातून गोळा केला जातो. 

देिातील उत्पादनात वाढ होणे म्हणजेच देिाचे राष्ट्रद्दहत वाढण्यास चालना द्दमळणे होय. 

राष्ट्रीय उत्पन्नातील उच्च वदृ्दद् दर म्हणजेच देिाची आद्दथवक प्रगती होय. 

  

५) आणथवक णस्थरता प्रस्थाणपत करणे: 

अथवव्यवस्थेत तेजी - मांद्दद ची चके्र येत असतात. अथवतज्ज्ञाांच्या मते अद्दत तेजी अथवा मांदी 

अथवव्यवस्थेच्या चाांगल्या आरोग्यासाठी घातक असते. आजच्या जागद्दतद्दककरणाच्या 

काळात अिी द्दस्थताांतर े वाढत आहेत. देिात रोजगाराची द्दस्थती, द्दकां मत स्थैयव आद्दण 

उच्चतम परकीय चलनाची गांगाजळी द्दनयांद्दत्रत करून आद्दथवक द्दस्थरता प्रस्थाद्दपत केली 

जाते. कर आकारणी करून सरकार अथवव्यवस्थेत आद्दथवक द्दस्थरता प्रस्थाद्दपत 

करण्यासाठी प्रयत्न करीत असते. सरकार कराच्या माध्यमातून जमा झालेला महसूल 

रोजगार द्दनमावण करणाऱ्या योजनाांवर खचव करीत असते. उदाहरणाथव भारतात २००५ मध्ये 

बनद्दवण्यात आलेला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा - २००५ ज्याचे नाव २ 

ऑक्टोबर २००९ पासून महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे करण्यात 

आले.  
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६) आणथवक पररणामता प्रस्थाणपत करणे:  

सरकारद्वार े कराची आकारणी केवळ सरकारच्या द्दतजोरीत महसूल गोळा करणे, एवढाच 

नसून वस्तू आद्दण सेवाांच्या उत्पादनातील गणुवत्ता द्दटकवून ठेवणे हाही असतो. कराच्या 

माध्यमातून सरकार उत्पादन प्रद्दक्रयेवर द्दनयांत्रण ठेऊन एक आद्दथवक पररणाम सदु्दनद्दित 

करीत असते.  

 

७) भांडवल णनणमवतीस चालना:  

द्दविेर्तः अद्दवकद्दसत आद्दण द्दवकसनिील अथवव्यवस्थाांमध्ये भाांडवलाचा तटुवडा असतो. 

त्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी भाांडवल द्दनद्दमवती आवश्यक असते. कराच्या 

माध्यमातून जमा झालेला महसूल वापर उत्पादकीय कायावत साकारकडून स्वतांत्र 

गुांतवणकुीच्या माध्यमाांतून गुांतवणूक केल्या जातात. ज्यातून पे्ररक गुांतवणकुीत वाढ होऊन 

भाांडवल द्दनद्दमवती अद्दधक वेगाने होण्यास मदत होते.  

 

८) राजकीय हतूे:  

लोकिाही देिाांमध्ये प्रस्थाद्दपत सरकाराांकाडून कराचा उपयोग द्दनवडणूक द्दजांकण्यासाठी 

महत्त्वपूणव हत्याराप्रमाणे केला जातो. उदाहरणाथव, श्रीमांताांवर अद्दधक कर द्दनवडणूक काळात 

आकारल्यास त्यातून गरीब व्यक्ती समाधानी होऊन हे सरकार गररबाांच्या कल्याणासाठी 

कायव करते, अिी भावना अत्याद्दधक नागररकाांमध्ये द्दनमावण होऊन त्याचा फायदा सते्तत 

द्दनवडून येण्यासाठी करण्याचा प्रयत्न कराच्या आकारणीतून केला जातो. यातून साववजद्दनक 

खचावसाठी अद्दधकच महसूल जमा होऊन राजकीय सते्तत कायम राहण्यासाठीही फायदा 

होतो.  

 

५.६ कराची तत्वे  (PRINCIPLES OF TAXATION) 

 

साववजद्दनक महसलुात सवावद्दधक वाटा कर महसलुाचा असतो. बदलत्या पररद्दस्थतीतून 

द्दनमावण होणाऱ्या समाजाच्या गरजा पूणव करण्यासाठी द्दवकासासोबत साववजद्दनक खचावत वाढ 

करणे क्रमप्राप्त ठरते. तो खचव भागद्दवण्यासाठी सरकारद्वार े सातत्याने नवीन कराांची 

आकारणी करावी लागते अथवा प्रस्थाद्दपत कराच्या दरात वाढ करावी लागते. करातील 

बदल आद्दण साववजद्दनक महसलुात बदल यामध्ये धनात्मक सांबांध असतो म्हणजे करामध्ये 

वाढ केल्यास सरकारच्या महसलुात वाढ होते तर करामध्ये घट केल्यास सरकारी 

महसूलात घट होते. परांत ुकरदात्यावर पडणाऱ्या कारभाराचा द्दवचार केल्यास करदात्यावर 

अद्दतररक्त कर भार टाकल्यावर त्याची कायवक्षमता, उत्पादकता कमी होऊन देिाच्या 

आद्दथवक द्दवकासावर त्याचा द्दवपरीत पररणाम होत असतो. त्यामळेु करदात्याांच्या कर 

देण्याची क्षमता लक्षात घेणे महत्त्वाचे असते. आपण कर आकारण्याचा उद्दद्ष्टाांमध्ये 

पद्दहल्याप्रमाणे कराचे कायवक्षमता आद्दण उत्पादकतेवर द्दवपरीत पररणाम होता कामा नये. 

 

धोरणकत्यांसमोर हा सवावत मोठा प्रश्न असतो द्दक, कराची आकारणी कोणत्या दराने करावी 

व त्याची पद्त काय असावी. त्यामळेु प्रत्येक नवीन कर आकारणी करीत असताना 
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करदात्याांच्या क्षमतेचा द्दवचार करून त्याांचेवर अद्दधक भार पडणार हे लक्षात ठेऊन कराांची 

आकारणी करावी लागते. कर आकारणी करताना भेदभाव होणार नाही व त्याचे नकारात्मक 

पररणाम अथवव्यवस्थेवर होणार नाहीत, याचीही काळजी धोरणकत्यांना घ्यावी लागते. 

यादृष्टीकोनातून कर आकारणी करताना कोणत्या तत्त्वाांचे पालन केले जावे. यासांदभावत 

अनेक अथवतज्ज्ञाांनी महत्वपूणव तत्त्वाांचे द्दवशे्लर्ण केले आहे. चाांगल्या कर प्रणालीसाठी 

वेळोवेळी अथवतज्ज्ञाांनी वेगवेगळी कराची तत्वे सचुद्दवलेली आह.े कराच्या सांदभावत ठाम 

आद्दण द्दनद्दित अिी तत्वे साांगणे कठीण काम आहे. तरीही सववसाधारणपणे काही तत्वे ज्याांचे 

पालन बऱ्याच राष्ट्रात कर आकारणी करताना पाळली जातात त्याांचा अभ्यास या भागात 

करू.  

 

ॲडम णस्मथ यांनी सुचणवलेली कराची तत्व:े 

ॲडम द्दस्मथ हे पद्दहले अथवतज्ज्ञ आहेत ज्याांनी सद्दवस्तरपणे सववसमावेिक अिी कराची ४ 

प्रमखु तत्वे साांद्दगतलेली आहेत. द्दफां डले द्दिरस याांनी ॲडम द्दस्मथ याांनी सचुद्दवलेल्या 

कराच्या तत्वासांदभावत असे नमूद केले आह े द्दक, ॲडम द्दस्मथ याांच्यासारखी कराची स्पष्ट 

आद्दण िास्त्रिदु् पितीची कराची तत्वे द्दवर्द करणे इतर कोणासही िक्य झालेले नाही. 

ॲडम द्दस्मथ याांनी द्दवशे्लर्ण केलेली व साववद्दत्रकपणे मान्य झालेली कराची प्रमखु ४ तत्वे 

पढुीलप्रमाणे आहेत.  

 

१)  समतेचे तत्व 

२)  णनणिततेचे तत्व  

३)  णमत्तव्ययतेचे तत्व  
४)  सोणयस्करतेचे तत्व  

 

१) समानतेचे तत्व  (Canon of Equity): 

हा चाांगल्या कर पद्तीचा मूलभूत पाया आह.े असे म्हटले जाते द्दक, ती कर पद्ती उत्कृष्ट 

असते ज्यामध्ये समतेचे तत्व अांतभूवत असते. या तत्वानसुार कराची आकारणी म्हणजे 

करदात्याच्या कर देण्याच्या क्षमतेनसुार कराची आकारणी करणे होय. या सांदभावत ॲडम 

द्दस्मथ असे म्हणतात द्दक, प्रत्येक राज्याने राज्याच्या द्दवकासासाठी महत्वपूणव कायव करीत 

असताना व कराांची आकारणी करीत असताना करदात्याच्या कर देयक्षमतेचा द्दवचार 

करूनच कराांची आकारणी केली पाद्दहजे, आद्दण कर देत असताना करदात्याला कर 

महसलुात खचावतून सरुद्दक्षत जीवन जगण्याचा आनांद द्दमळाला पाद्दहजे. 

 

या तत्वानसुार  व्यक्तींवर अद्दधक कर आकारला पाद्दहजे, तर गररबाांवर कमी कर आकारला 

पाद्दहजे. थोडक्यात ॲडम द्दस्मथ असे नमूद करतात द्दक, प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेनसुार कर 

द्ददला पाद्दहजे. हे तत्व समानतेवर आधाररत आहे. कारण श्रीमांताांची पैिाांची सीमाांत 

उपयोद्दगता कमी असते, तर गररबाांची पैिाची सीमाांत उपयोद्दगता अद्दधक असते. त्यामळेु 

सवावना पैिाच्या स्वरूपातील सीमाांत त्याग सम - समान असावा.  
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२) णनणिततेचे तत्व  (Canon of Certainty) : 

कर देण्याच्या प्रणालीमध्ये द्दनद्दितता असली पाद्दहजे. अद्दनद्दितता नसावी. प्रत्येक कर 

दात्यावर आकारला जाणारा कर हा द्दनद्दित स्वरूपाचा असावा. कर भरण्याची वेळ, कर 

भरण्याची पद्त, कर सांख्या अिा सवव दृष्टीकोनातून स्पष्टता असावी. जेणेकरून 

करदात्यास करभरणा करताना अडचण येणार नाही. थोडक्यात, आकारलेला कर, कर 

गोळा करण्याची पद्त, कराची रक्कम, जागा आद्दण कर जमा करणारी यांत्रणा इत्यादीमध्ये 

द्दनद्दितता असावी. द्दनद्दिततेतून द्दवश्वासाहवता द्दनमावण होते व ज्यामळेु करदात्यास कर 

भरण्यास आद्दण कराचे व्यवस्थापन करण्यास सोयीचे ठरते.  

 

३) आणथवकतेचे तत्व (Canon of Economy): 

याचा अथव कर गोळा करण्याचा खचव अत्यांत अल्प असला पाद्दहजे. अद्दधकाद्दधक कराची 

रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा झाली पाद्दहजे त्यासाठी कर जमा करताना इतर खचव 

कमीत कमी होतील अथवा टाळता येतील अिी व्यवस्था करायला पाद्दहजे. आद्दथवकतेचे 

तत्व कर जमा करताना पाळले गेले, तर कराची इतर उिीष्टयेही साध्य करता येतात. 

दसुऱ्या िब्दात अद्दधकाद्दधक कर महसूल जमा झाला पाद्दहजे व त्यासाठी कमीत कमी खचव 

लागला पाद्दहजे म्हणजे आद्दथवकतेचे तत्व कर जमा करण्यासाठी पाळले जाते.  

 

४) सोणयस्करतेचे तत्व (Canon of Convenience): 

ॲडम द्दस्मथ असे नमूद करतात द्दक, प्रत्येक कर अिा प्रकार ेआकारला पाद्दहजे द्दक, जो 

करदात्यास कर भरण्यासाठी सोयीस्कर ठरावे. उदाहरणाथव, वेतनावर काम करणाऱ्या 

कमवचाऱ्याांकडून वेतन देत असतानाच्या तारखेस तो घेतला जावा, तर जमीन महसूल हा 

िेतकऱ्याांकडून वसूल केला जात असताना तो पीक बाजारात द्दवकल्या गेल्यानांतरच्या 

कालावधीत घ्यावा. जेणेकरून तो िेतकऱ्यास कर भरण्यास सोयीचा ठरले आद्दण हे 

करदात्यास तसेच कर जमा करणाऱ्या व्यवस्थेिी अद्दधक सोयीचे ठरते. एकाच वेळेस कर 

जमा करणे, हे कमी खचावतही िक्य होते.  

 

प्रत्येक महसूल द्दवत्तीय व्यवस्थेसाठी वरील सवव कराची तत्वे महत्वपूणव ठरतात. या कराांच्या 

तत्वासांदभावत प्रा. द्दफां डले द्दिरस असे म्हणतात द्दक, "आजच्या काळातही ॲडम द्दस्मथ याांनी 

साांद्दगतलेली कराची तत्वे अत्यांत तांतोतांत अभ्यासली जातात व त्याांचे पालन प्रत्यक्षात केले 

जाऊन त्याचा महत्वपूणव पररणाम द्दवत्तीय व्यवस्थेच्या वापरात होतो." 

 

कराची इतर तत्व े(Other Canons of Taxation) : 

ॲडम द्दस्मथ याांनी साांद्दगतलेल्या कराच्या तत्वाव्यद्दतररक्त इतर कराची तत्वे पढुीलप्रमाणे 

आहेत.  

१)  उत्पादकतेचे तत्व   

२)  लवणचकतेचे तत्व  

३)  सोणयस्करतेचे तत्व  

४)  तटस्थतेचे तत्व  
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५)  णवणवधतेचे तत्व  

६)  उपयुक्ततेचे तत्व  

७)  सहकाराचे तत्व  

 

१) उत्पादकतेचे तत्व (Canon of Productivity): 

प्रा. बेस्टॅबल याांच्या िब्दात, " कराची तत्त्वे द्दह उत्पादकतेच्या आधारावर असली पाद्दहजे. 

कराद्वार ेसरकारला साववजद्दनक खचव पूणव करण्यासाठी आवश्यक तेवढा महसूल जमा झाला 

पाद्दहजे. जेणेकरून सरकारला कायवक्षमपणे प्रिासन चालद्दवता येईल. यातून जनतेला 

आवश्यक तेवढया सोयी - सदु्दवधा सरकारद्वार ेउपलब्ध करता आली पाद्दहजे." उत्पादद्दकय 

करातून कमीत कमी खचावत अद्दधकाद्दधक कर महसूल जमा होण्यात सरकारला मदत होते. 

तसेच अिा कराांमळेु नागररकाांच्या बचतीवर अद्दधक पररणाम होता कामा नये. 

 

२) लवणचकतेचे तत्व (Canon of Elasticity): 

लवद्दचकतेचे तत्व म्हणजे कराांची आकारणी अिा प्रकार ेअसायला हवी द्दक, जेव्हा कराचा 

भरणा करणे नागररकाांना िक्य होत नसते, तेव्हा कराचे दर कमी व्हायला पाद्दहजे, तर 

देिावर आद्दथवक अथवा इतर सांकट उध्दभवले, तर वाढलेला साववजद्दनक खचव भरून 

काढण्यासाठी अद्दधकचे कर आकारण्याची व्यवस्था सरकारजवळ असायला पाद्दहजे.  

 

३) सोणयस्करतेचे तत्व (Canon of Simplicity): 

सरकारने आकारलेला प्रत्येक कर साधा आद्दण समजून घेण्यासाठी सोपा असला पाद्दहजे. 

जर करव्यवस्था अद्दधक गुांतागुांतीची आद्दण समजून घेण्यास अवघड असली, तर 

नागररकाांना त्यासाठी कर सल्लागाराची मदत घ्यावी लागते व त्यासाठी अद्दतररक्त खचव 

करावा लागतो. त्यामळेु सरकारने सोपी आद्दण सोयीस्कर ठरले अिी करव्यवस्था उभी 

केली पाद्दहजे.  

 

४) तटस्थतेचे तत्व (Canon of Neutrality): 

करव्यवस्था तटस्थ स्वरूपाची असावी. कराचे भाववाढ आद्दण भावघट होण्यावर पररणाम 

होऊ नये. तसेच कर हे सवांसाठी एकच असावेत. म्हणजे जो कर दर आकारलेला आहे 

त्याच दराने सवांकडून कराची वसलुी केली जावी.  

 

५) णवणवधतेचे तत्त्व (Canon of Variety) : 

कराांच्या दरामध्ये द्दवद्दवधता असावी. प्रत्यक्ष कर आद्दण अप्रत्यक्ष कराांचे समन्वयन असावे. 

कर हा केवळ एका द्दवद्दिष्ट व्यद्दक्तसमूहावरच आकारला जाऊ नये, तर कर देय क्षमतेनसुार 

तो सवव व्यक्तींवर आकारला जावा. यासाठी कराांमध्ये द्दवद्दवधता असावी.  

 

६) उपयुक्ततेचे तत्त्व (Canon of Expediency): 

कराची आकारणी करीत असताना ते अनपुयकु्त ठरतील अिा स्वरूपाचे नसावेत तर 

उपयकु्त स्वरूपाचे असावेत. कराची आकारणी करण्यापूवी त्याांचे चाांगले आद्दण वाईट 
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पररणाम सामाद्दजक, आद्दथवक आद्दण राजकीय दृष्टीकोनातून काय होतील, याचा अभ्यास 

करूनच कराची आकारणी करावी.  

 

७) समन्वयाचे तत्व  (Canon of co – ordination) : 

द्दवद्दवध कराांमध्ये आद्दण कर आकारणी करणाऱ्या प्रिासकीय व्यवस्थेमध्ये समन्वय असावा. 

जर यामध्ये समन्वय नसेल तर करदात्याांवर दबुार कर आकारणी होण्याची भीती असते. 

ज्यामळेु करदात्याांची गैरसोय होऊ िकते. चाांगली करव्यवस्था तेव्हाच बनते, जेव्हा कर 

व्यवस्थेत वरील कराची तत्वे पाळली जातात. परांत ु जगात एकही अिी अथवव्यवस्था 

सापडणार नाही जेथे कर व्यवस्थेद्वारे वरील सवव कराची तत्वे कर आकारणी करीत 

असताना तांतोतांत पाळली जातात. कराचे अद्दधकाद्दधक चाांगले पररणाम असावेत आद्दण 

कमीत कमी वाईट पररणाम असावेत.  

 

५.७ कर णसद्ातं  (THEORIES OF TAX)  

 

५.७.१ कर देय क्षमता (Ability to pay): 

कर व्यवस्थेत समतेचे न्याय तत्व प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी करदेय क्षमता तत्त्वाचा स्वीकार 

मोठया प्रमाणावर कर आकारणी करताना केला जातो. व्यक्तीजवळ असलेली सांपत्ती आद्दण 

उत्पन्न यावर आधाररत त्याची करदेय क्षमता अवलांबून असते. जर व्यक्तीजवळ सांपत्ती 

जास्त असेल आद्दण त्याला प्राप्त होणार ेउत्पन्न अद्दधक असेल, तर त्याची करदेय क्षमता 

अद्दधक असते. तर उलट पररद्दस्थतीत म्हणजे सांपत्ती आद्दण उत्पन्न कमी असणारी करदेय 

क्षमता कमी असते. सववप्रथम इटाद्दलयन अथवतज्ञ  द्दगरकी अद्ददवनी याांना करदेय क्षमता 

तत्त्वावर आधाररत परुोगामी कर तत्त्वाची माांडणी केली. सीसमोद्दड, बोद्ददन, जे. एस. द्दमल, 

वॅग्नर, रुझवेल्ट आद्दण ॲडम द्दस्मथ इत्यादी अथवतज्ज्ञाांनी करदेय क्षमता तत्त्वाचा परुस्कार 

केला आह.े  

 

करदेय क्षमता तत्त्वानसुार व्यक्तीने कर देण्याच्या क्षमतेनसुार कर द्ददला पाद्दहजे. जर 

व्यक्तीची अद्दधक करदेय क्षमता असेल त्याने जास्त कर द्ददला पाद्दहजे, याउलट करदेय 

क्षमता कमी असणाऱ्या व्यक्तीने कमी कर द्ददला पाद्दहजे. हे तत्व पैिाच्या घटत्या सीमाांत 

उपयोद्दगता तत्त्वनसुार कायव करते. श्रीमांत व्यक्तींची पैिाची सीमाांत उपयोद्दगता कमी असते. 

त्यामळेु श्रीमांत व्यक्तीने अद्दधक कर द्ददला तरी त्याांचा त्याग कमी असतो. तर गरीब व्यक्तीने 

कमी कर भरला तरी त्याचा त्याग मात्र जास्त असतो. कारण गररबाांची पैिाांची सीमाांत 

उपयोद्दगता खूप जास्त असते.  

 

करदेय क्षमता तत्व प्रामखु्याने तीन प्रमखु बाबींवर अवलांबून असते.  

१)समान त्याग  

२) उत्पन्नाचा घटत्या सीमांत उपयोणगतेचा णनयम  

३) आणथवक आणधक्य   
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१) समान त्याग (Equal Sacrifice) : 

 प्रत्येक नागररकाचा सरकारप्रती असलेला त्याग समान असला पाद्दहजे म्हणजे कर रूपाने 

करदात्यास करावा लागणारा त्याग हा प्रत्येकास समान होईल, असा असावा. जे.एस.द्दमल 

याांच्यामते, " प्रत्येक व्यक्तीचा सरकारद्वारा केला जाणारा वाटा हा समान असायला पाद्दहजे 

म्हणजे कर ह ेअिा पद्तीने आकरावे द्दक सवांचा सीमाांत त्याग समान होईल अिा पद्तीने 

कराांची आकारणी असावी.  

 

२) उत्पन्नाचा घटत्या सीमांत उपयोणगतेचा णनयम : 

उत्पन्नातील प्रत्येक वाढीसोबत, पैिाची सीमाांत उपयोद्दगता घटत असते. याउलट 

उत्पन्नामध्ये घट झाल्यास पैिाच्या सीमाांत उपयोद्दगतेत वाढ होते. याद्वारे सवांवर 

एकसारखे करभार आकारण्यास मदत होते व तो समान होण्यासाठी श्रीमांताांवर अद्दधक कर 

आकरावा आद्दण गररबाांवर कमी कर आकरावा. द्दनपेक्षदृष्टया गरीब व्यक्ती अथवा कुटुांबावर 

कोणताही कर आकारू नये, कारण त्याांची पैिाची सीमाांत उपयोद्दगता खूप जास्त असते व 

त्याांच्यावर कर आकारल्यास त्याांचा त्याग इतर सवांपेक्षा अद्दधक होऊन अन्यायकारक ठरू 

िकतो. पैिाचा घटता सीमाांत उपयोद्दगता द्दनयम हा सववसाधारण घटत्या सीमाांत उपयोद्दगता 

द्दनयमावर आधाररत आह.े  

 

३) आणथवक अणधक्य (Interspectation of Faculty): 

प्रा. हॅबसन याांच्या मते, " आद्दथवक अद्दधक्य हा उत्पन्नाचा असा भाग असतो द्दक, जो 

करभार स्वीकारू िकतो. घटकाांच्या वाढीसोबत आद्दथवक अद्दधक्यात वाढ होत असते व 

ज्यातून उत्पन्न आद्दण सांपत्तीत वाढ होऊन करदेय क्षमतेत वाढ होते." द्दह सववसाधारण 

प्रवतृ्ती असते द्दक, जनतेच्या मूलभूत गरजा पूणव होऊन सांसाधने जर अद्दतररक्त वाढली तर 

त्यास आद्दथवक अद्दधक्य असे म्हणतात. यातून अद्दधक कर भरण्याची करदेय क्षमता वाढते.  

 

५.७.२ करदेय क्षमता णनधावरणाचे घटक : 
 

१) संपत्ती (Property): 

सांपत्ती हा करदेय क्षमता द्दनधावरणाचा प्रमखु घटक आहे. सववसाधारण प्रवतृ्तीनसुार ज्या 

व्यक्तीजवळ अद्दधक सांपत्ती असते त्या व्यक्तीची करदेय क्षमता अद्दधक असते . सांपत्ती हा 

उत्पन्नाचा प्रमखु स्रोत असतो. परांत ु सवव प्रकारची सांपत्ती उत्पन्न द्दनद्दमवती करतेच असे 

नाही. सांपत्तीसांदभावत वेगवेगळ्या िक्यता आहेत. सांपत्ती पासून द्दमळणाऱ्या उत्पन्नाचा 

प्रवाह सतत कायम राहीलच असे नाही. सांपत्तीपासून द्दमळणारे उत्पन्न जागेनसुार वेगवेगळे 

असते. सांपत्तीवर कर आकारीत असताना त्याच्या भाांडवली मूल्यानसुार कराची आकारणी 

करायला पाद्दहजे. परांत ु जर सांपत्तीपासून काहीही उत्पन्न प्राप्त होत नसेल तर अिा 

सांपत्तीवर कर आकारणे अन्यायी असते. थोडक्यात, सांपत्ती हा करदेयक्षमतेचा प्रमखु स्रोत 

नसून तो सहाय्यकारी ठरू िकतो. 
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२) उत्पन्न (Income):    

सांपत्ती द्दह एक साठा सांकल्पना आहे, तर उत्पन्न द्दह प्रवाही सांकल्पना आहे. करदेय क्षमता 

तत्व हे प्रवाही सांकल्पनेवर आधाररत असते, साठा सांकल्पनेवर नाही. त्यामळेु उत्पन्न हा 

करदेयक्षमता द्दनधावरणाचा प्रमखु घटक आहे. जर व्यक्तीचे उत्पन्न जास्त असेल, तर त्या 

व्यक्तीची करदेयक्षमता अद्दधक असते. याउलट उत्पन्न कमी असल्यास करदेय क्षमता कमी 

असते. द्दनवावह उत्पन्न हे करमकु्त असायला पाद्दहजे कारण जीवन जगण्यासाठी ते अवश्यक 

असते.  

 

३) कुटंुबाचा आकार (Size of Family): 

करदेय क्षमतेवर कुटुांबाच्या आकाराचा पररणाम होतो. द्दनद्दित उत्पन्न द्दमळणार ेकुटुांबामध्ये 

अद्दधक व्यक्ती असल्यास म्हणजे कुटुांबाचा आकार मोठा असल्यास त्याची करदेय क्षमता 

कमी असते. तर याउलट द्दनद्दित उत्पन्न द्दमळणाऱ्या कुटुांबाचा आकार लहान असल्यास 

करदेय क्षमता जास्त असते. त्यामळेु करदेय क्षमतेनसुार कर आकारणी करीत असताना 

कुटुांबाकुटुांबाचा आकार लक्षात घेणे महत्वपूणव ठरते. परांत ुवास्तवात आतापयंत प्रत्यक्षररत्या 

हा द्दनदेिक उपभोगात आणलेला नाही.  

 

४) उपभोग खचव (Consumption and Expenditure) : 

प्रा. कॅल्डोर याांच्या मते, " उत्पन्नापेक्षा उपभोग खचव हा प्रमखु आधार कर आकारणीचा 

असायला पाद्दहजे." उपभोग खचाववरून हे लक्षात येते द्दक, वास्तवात व्यक्तीने 

अथवव्यवस्थेतील द्दकती सांसाधनाांचा स्वतःसाठी वापर केला आहे. काही द्दवकसनिील राष्ट्रे 

खचव कर आकारतात, तर काही राष्ट्रे आरामदायी वस्तूांवर अद्दधकचा कर आकारतात.  

     

५.७.३ करदेय क्षमता मापनाचे व्यणक्तगत दृणष्टकोण:  

प्रामखु्याने तीन समान त्यागाच्या सांकल्पनाांचे द्दववेचन पढुीलप्रमाणे:  

१) सम णनरपेक्ष त्याग  

२) सम प्रमाणिीर त्याग  

३)  सम सीमांत त्याग  

 

१) सम णनरपेक्ष त्याग (Equal Absolute Sacrifice): 

सम द्दनरपेक्ष त्यागावर करदात्याांचा होणारा एकूण उपयोद्दगता त्याग हा सवांसाठी समान 

असायला पाद्दहजे तो सववच उत्पन्न गटाांसाठी. याचा अथव श्रीमांत व्यक्तीने अद्दधक कर 

भरावा,  तर गरीब व्यक्तीने कमी कर भरावा. वास्तवात कर हे करदात्याच्या उत्पन्नाच्या 

सीमाांत उपयोद्दगता तत्त्वावर आधाररत असावेत. अिा प्रकारच्या कराांना परुोगामी कर पद्ती 

असे म्हणतात. ए. सी. द्दपगू याांना हे कराचे परुोगामी करपद्तीचे तत्व मान्य असून 

श्रीमांताांकडून अद्दधक कर गोळा केला जावा, या द्दवचारास त्याांची सहमती आहे. 

 

 सूत्राद्वार ेणवश्लषेण :  

    { U (Y) – U(Y - T)} R = {U(Y) – U (Y – T)} P 
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येथे,   U = उत्पन्न उपयोणगता  

         Y = उत्पन्न  

         T  = कर  

        R  = पणहली व्यक्ती  

        P  = दुसरी व्यक्ती  

 

कराची रक्कम सववच करदात्याांना समान आकारली गेली, तर सम द्दनरपेक्ष त्याग तत्त्वाचा 

ऱ्हास होतो. उदाहरणात द्ददल्याप्रमाणे दोन करदात्याने भरलेला कर हा त्याांच्या त्यागाच्या 

दृष्टीकोनातून समान असणे असे येथे अद्दभपे्रत आहे.  

 

२) सम प्रमाणिीर त्याग (Equal Proportional Sacrifice): 

यानसुार करदात्यास करावा लागणार हा त्याच्या प्रत्येक उत्पन्नाच्या द्दवद्दिष्ट / ठराद्दवक 

प्रमाणात असला पाद्दहजे, यानसुार उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींना अद्दधक कर भरावा 

लागतो तर गरीब व्यक्तींना तलुनेने कमी कर भरावा लागतो. परांत ु उत्पन्नािी असलेला 

त्याग हा सवांचा समान असावा.  

 

गद्दणतीय भारे्त, सम प्रमाणिीर त्यागाचे द्दवशे्लर्ण पढुीलप्रमाणे करता येते.  

 

   क्ष करदात्याचा त्याग           य करदात्यांचा त्याग  

कराचा दर =   = 

                    क्ष चे एकूण उत्पन्न              य चे एकूण उत्पन्न  

 

परुोगामी/प्रगद्दतिील करासांदभावत हे िक्य आहे. सवव उत्पन्न गटातील करदात्याांचा 

उत्पन्नािी असलेला त्याग हा प्रमाणिीर असावा.  

 

३) सम सीमांत त्याग (Equal Marginal Sacrifice) : 

मसगे्रव्ह याांच्यानसुार, " सम सीमाांत त्याग हे सवावद्दधक महत्त्वाचे तत्व कर आकारणीचे 

आहे." या तत्वालाच "न्यूनतम सरासरी त्याग तत्व " असेही म्हणतात. या तत्त्वानसुार, सवव 

करदात्याांचा कराच्या माध्यमातून होणारा एकूण त्याग हा न्यनुतम असायला पाद्दहजे.  

    

सूत्राच्या सहाय्याने द्दवशे्लर्ण:  

Mu (Y-T)R = Mu (Y – T)p 

 

यामध्ये,  

         Mu    = उत्पन्नाची सीमांत उपयोणगता  

         R        =  पणहला करदाता  

         P        = दुसरा करदाता  

         Y          =  उत्पन्न  

         T         = कर  
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हे सूत्र असे दिवद्दवते द्दक, वेगवेगळ्या करदात्याांचा उत्पन्नाचा सीमाांत त्याग स - समान 

असावा. सवव उत्पन्न गटातील करदात्याांचा सरासरी त्याग हा न्यूनतम असावा.  

 

५.७.४ व्यणक्तगत दृष्टीकोणाच्या मयावदा (Limitation of  Subjectiv Approach): 

१)   सवव उत्पन्न गटातील करदात्याांचा सम सीमाांत त्यागाचे मापन करणे अवघड काम 

असते. कारण प्रत्येकजण हा व्यद्दक्तमत्त्वाने आद्दण कर भरण्याच्या सवयीने वेगवेगळा 

असतो.  

२) त्याग ही व्यद्दक्तगत घटना असते. त्यामळेु कर प्रिासनाने आकारलेल्या करामळेु 

प्रत्येकाचा त्याग द्दकती होतो, याचे मापन करणे अवघड कायव असते.  

३) उत्पन्नाच्या घटत्या सीमाांत उपयोद्दगतेचे मापन करणे वास्तवात/प्रत्यक्षात अिक्य 

असते.  

४) प्रत्येक प्रकारच्या उत्पन्नासोबत द्दमळणारी सीमाांत उपयोद्दगता द्दभन्न - द्दभन्न असते. 

उदाहरणाथव , सांपत्तीपासून द्दमळणाऱ्या उत्पन्नाची सीमाांत उपयोद्दगता कमी असते. तर 

स्वतः कतृवत्वातून द्दमळद्दवलेल्या उत्पन्नाची सीमाांत उपयोद्दगता तलुनेने खूप जास्त 

असते.  

५) उपयोद्दगता आद्दण त्यागाचा व्यद्दक्तगत दृष्टीकोन केवळ आदिव स्वरूपाचा असू िकतो, 

परांत ुवास्तद्दवक जीवनात तो दलुवद्दक्षत ठरतो.  

६) उपयोद्दगता मापनासाठी द्दनरपेक्ष असे मापक असल्याद्दिवाय त्याचा वास्तवात उपयोग 

होऊ िकत नाही.  

 

व्यद्दक्तगत दृष्ठीकोनातील अडचणींचा द्दवचार करता, काही अथवतज्ज्ञाांनी यास पयावयी 

दृष्टीकोन म्हणजे वस्तदु्दनष्ठ दृष्टीकोनातून करदेय क्षमता मापणाचा प्रयत्न केला आहे. करदेय 

क्षमता तत्त्व वस्तदु्दनष्ठ दृष्टीकोनातून द्दवशे्लर्ण करण्यासाठी प्रा. सेद्दलग्मन याांनी "फ़ॅकल्टी " 

ही सांकल्पना सचुद्दवली आह.े या वस्तदु्दनष्ठ दृष्ठीकोनाच्या काही मयावदा आहेत. कारण हा 

दृद्दष्टकोण प्रद्दतगामी कर पद्तीवर आधाररत आहे.  

 

५.७.५ करदेय क्षमता णसद्ातंाचे गुण (Merits of Ability to Pay): 

करदेय क्षमता द्दसद्ाांताचे गणु पढुीलप्रमाणे:  

१) नैसणगवक न्यायाचे तत्व (Natural Justice): 

ही एक नैसद्दगवक बाब आह े द्दक, ज्याांचे उत्पन्न जास्त आह े त्याांनी अद्दधक कर भरावा व 

गररबाांनी कमी कर भरावा अथवा अद्दत गररबाांना कर असू नये. या द्दसद्ाांतानसुार कराची 

आकारणी करीत असताना या नैसद्दगवक न्याय तत्वाचे पालन केले जाते. या दृष्टीकोनातून 

करदेय क्षमता द्दसद्ाांताद्वारे नैसद्दगवक न्याय प्रस्थाद्दपत केला जातो.  

 

२) कै्षणतज आणण अनुलंब समानता (Horizontal and Vertical Equity): 

या द्दसद्ाांताद्वारे कै्षद्दतज आद्दण अनलुांब समानता प्रस्थाद्दपत होण्यास मदत होते. या 

तत्वानसुार कर आकारणी केल्यास द्दवकसनिील राष्ट्रातील आद्दथवक द्दवर्मता कमी 
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करण्यास मदत होते. अनलुांब समानता म्हणजे द्दवद्दभन्न उत्पन्न गट कामगाराांना द्दवद्दभन्न 

स्वरूपाची वागणूक देणे होय. थोडक्यात, या करदेय क्षमता द्दसद्ाांतानसुार कर आकारणी 

केल्यास दोन्ही प्रकारची समानता साध्य होते.  

 

३) उत्पन्न णवषमता कमी करण्यात मदत (Income Inequality Reduces): 

करदेय क्षमता तत्त्वानसुार कराची आकारणी केल्यास द्दवकसनिील अथवव्यवस्थाांमधील 

आद्दथवक द्दवर्मता कमी होण्यास मदत होते. याद्वार े श्रीमांत व्यक्तीच्या उत्पन्नातील मोठा 

द्दहस्सा कराच्या माध्यमातून काढून घेतला जातो, तर गरीब व्यक्ती ज्याांचे उत्पन्न द्दनवावह 

उत्पन्नापेक्षा कमी असते त्याांना सवलत द्ददली जाते. यातून काही प्रमाणात आद्दथवक द्दवर्मता 

कमी होण्यास मदत होते.  

 

४) प्रगणतिील करांची फायदे लाभतात (Merit of Progressive Tax): 

करदेय क्षमता द्दसद्ाांत हा प्रगद्दतिील कर प्रणालीवर आधाररत आह.े त्यामळेु प्रगद्दतिील 

कराांचे फायदे यामधून अनपेद्दक्षतररत्या द्दमळतात.  

 

५) सामाणजक न्यायाची साध्यता (Achievement of Social Justice): 

करदेय क्षमता द्दसद्ाांताच्या सहाय्याने सामाद्दजक न्याय साध्य होतो. यातून श्रीमांताांवर 

अद्दधक कराची आकारणी केली जाते, तर गररबाांना केवळ करातूनच सवलत द्ददली जात 

नाही तर गररबाांना वेगवेगळ्या सोयी - सवलती उपलब्ध करून द्ददल्या जात असल्याने 

सामाद्दजक न्याय प्रस्थाद्दपत होण्यास मदत होते.  

      

५.७.६ करदेय क्षमता णसद्ातंाचे दोष (Demerits of Ability to pay): 

१) चुकीच्या गृहीतांवर आधाररत (Base on Wrong Assumptions): 

 हा द्दसद्ाांताचा समान त्यागावर आधाररत आह ेआद्दण समान त्याग द्दह सांकल्पना सांख्यामान 

उपयोद्दगता द्दसद्ाांतावर आधाररत आह.े परांत ु द्दह सांकल्पना व्यक्तीसापेक्ष असल्याने 

वास्तवात त्याची मोजणी करणे कठीण काम असते. उपयोद्दगता द्दह एक मनाची द्दस्थती आहे 

जी मानद्दसकतेवर आधाररत असते.  

 

२) अस्पष्ट णसद्ांत (Unclear Theory): 

करदेय क्षमता तत्व अथवा समान त्यागाच्या तत्त्वाची सांकल्पना प्रमखु तीन बाबींद्वारे स्पष्ट 

केली जाते. समान द्दनरपेक्ष त्याग, सम प्रमाणिीर त्याग आद्दण सम -सीमाांत त्याग. कोणीही 

यासांदभावत ठामपणे साांगू िकत नाही द्दक, यापैकी कोणता द्दनदेिाांक हा िास्त्रीय दृष्टीने 

मोजमापासाठी अद्दधक उपयकु्त आह.े  

 

३) अप्रत्यक्ष करांचे णवश्लषेण करण्यास हा णसद्ांत अपयिी (Unable to Cover 

Indirect Taxces): 

उत्पन्न हा या द्दसद्ाांताचा प्रमखु आधार आहे. उत्पन्न द्दनदेिाांक हा प्रत्यक्ष कृर्ी सांबांद्दधत 

आहे. परांत ुतो अप्रत्यक्ष कृर्ी जसे द्दक, द्दवक्री कर, वस्तू आद्दण सेवा कर, उत्पादन िलु्क, 

मूल्य वद्दधवत कर इत्यादींची आकारणी करदेय क्षमता तत्वाचा द्दवचार न करता केली जाते. 
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खरदेी करणारा गरीब असो अथवा श्रीमांत दोघाांनाही वस्तू खरदेी करताना समान कर भरावा 

लागतो. यातून असमान त्याग होतो.  

 

४) उपयोणगता णह व्यणक्तणनष्ठ असते (Utility is Subjective):  

हा द्दसद्ाांत समान त्यागाच्या द्दनयमावर आधाररत आहे. त्याग म्हणजे उत्पन्नाच्या 

उपयोद्दगतेच्या त्याग परांत ु उत्पन्नातून द्दमळणारी उपयोद्दगता व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळी असते. 

कारण जगातील प्रत्येक व्यक्ती हा एक दसुऱ्या पासून पूणवतः वेगवेगळा असतो. तो 

भौद्दतकदृष्टया, मानद्दसकदृष्टया अथवा भावद्दनक दृष्टीकोनातून त्यामळेु हा द्दनयम सवांसोबत 

समान तत्वाने गहृीत धरणे चकुीचे ठरते.  

 

५.८ सारांि (SUMMARY) 

 

करदेय क्षमता द्दसद्ाांताच्या काही मयावदा असल्या तरीही वास्तवात हा द्दसद्ाांत अद्दधक 

वापरात आह.े हा द्दसद्ाांत प्रगद्दतिील कर प्रणालीला पे्रररत करतो व यातून क्षमता प्रस्थाद्दपत 

होण्यास मदत होते. या तत्त्वानसुार कराची आकारणी केल्यास अथवव्यवस्थेतील आद्दथवक 

द्दवर्मता कमी होण्यास मदत होते. अद्दधकाद्दधक देिाांमध्ये प्रत्यक्ष कराांची आकारणी करदेय 

क्षमता तत्त्वानसुार केली जाते.  

 

५.९ प्रश्न  (QUESTIONS) 

 

१) साववजद्दनक महसूलाचे स्त्रोत स्पष्ट करा. 

२) कराची व्याख्या देवून करव्यवस्थेची वैद्दिष्टये स्पष्ट करा. 

३) कर आकारणीची उद्दिष्ट ेसद्दवस्तर द्दलहा. 

४) ॲडम द्दस्मथ याांनी सचुद्दवलेली कराची तत्वे स्पष्ट करा. 

५) करदेय क्षमता द्दसद्ाांताचे गणु व दोर् स्पष्ट करा.  

 

 

***** 
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६ 
कर आणण तययांच ेपररणयम 

 

घटक रचनय    

६.० ईद्दिष्ट े

६.१  प्रस्तावना  

६.२  प्रत्यक्ष अद्दण ऄप्रत्यक्ष कर  

६.३  करभार अद्दण श्रम परुवठा   

६.४  कै्षद्दतज अद्दण ऄनलुंब क्षमता   

६.५  क्षमता अद्दण काययक्षमता   

६.६  सावयजद्दनक के्षत्र द्दकंमत द्दनधायरण  

६.७  ईत्पन्न कर  

६.८  महामंडळ कर  

६.९  खर्य कर  

६.१०  वस्तू कर पद्धती  

६.११  ईत्पादन शलु्क   

६.१२  ऄबकारी शलु्क  

६.१४ कर र्कुद्दवणे अद्दण कर टाळणे  

६.१५  साराशं  

६.१६ प्रश्न  

 

६.० उणिष्ट े(OBJECTIVES) 

 

 प्रत्यक्ष अद्दण ऄप्रत्यक्ष करासबंंधी सद्दवस्तर माद्दहती ऄभ्यासणे.  

 आष्टतम वस्तूकर प्रणालीर्ी सकंल्पना समजून घेणे. 

 क्षमता व  काययक्षमता या मधील द्दभन्नता साम्य ऄभ्यासणे. 

 कै्षद्दतज व ऄनलुंब क्षमता या सकंल्पना ऄभ्यासणे.  

 करर्कुवेद्दगरी व कर टाळणे यामधील मलुभूत फरक ऄभ्यासणे. 

 

६.१ प्रस्तयवनय (INTRODUCTION) 

वेगवेगळ्या देशामंध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या करारं्ी अकारणी केली जाते. एवढेर् नाही तर 

केवळ एकार् देशात कराच्या तत्तवाचं्या पररपूतयतेसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या करारं्ी 
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अकारणी केली जाते. सवयसाधारणपणे करारें् दोन भागात वगीकरण केले जाते. ते म्हणज े

प्रत्यक्ष कर अद्दण ऄप्रत्यक्ष कर. ईत्पन्न करारं्ा ऄंतभायव प्रत्यक्ष करामंध्ये होतो, तर वस्तू व 

सेवा करारं्ा समावेश ऄप्रत्यक्ष करामंध्ये होतो. या दोन्ही प्रकारच्या करारें् काही र्ागंले, तर 

काही वाइट पररणाम व्यक्तीवर, समाजावर तसेर् ऄथयव्यवस्थेतील द्दवद्दवध के्षत्रावंर होतात. 

प्रकरणातील या दसुऱ्या भागात करारें् प्रकार अद्दण करारें् ऄथयव्यवस्थेतील द्दवद्दवध के्षत्रावंर 

होणाऱ्या द्दवद्दवध पररणामारं्ा ऄभ्यास केला अह.े  

 

६.२ प्रतयक्ष आणण अप्रतयक्ष कर (DIRECT AND INDIRECT TAX) 

 

प्राध्यापक डाल्टन याचं्यानसुार, " प्रत्यक्ष कर हे ऄसे कर ऄसतात जे तीर् व्यक्ती जमा 

करते ज्या व्यक्तीवर या करारं्ी अकारणी केलेली ऄसते, तर ऄप्रत्यक्ष कर ऄसे ऄसतात 

द्दक ज्याचं्यावर  हे कर लादले जातात ते कर सपूंणयतः ऄथवा अंद्दशक स्वरूपाने दसुऱ्या 

व्यक्तीवर ढकलून वसूल केले जातात. ऄशा रीतीने प्रत्यक्ष कर हे हस्तातंरणीय ऄसतात, 

तर ऄप्रत्यक्ष कर पूणयतः ऄथवा अंद्दशक स्वरूपाने हस्तातंरणीय ऄसतात. ईत्पन्न कर, 

सपंत्ती कर हे प्रत्यक्ष करार्ी ईदाहरणे अहेत तर ईत्पादन शलु्क, द्दवक्री कर, वस्तू व सेवा 

कर आत्यादी ऄप्रत्यक्ष करार्ी ईदाहरणे अहेत.  

 

ज.े एस. द्दमल यांनी स्पष््टपणे प्रत्यक्ष कर अद्दण ऄप्रत्यक्ष कर यामंधील फरकार्ी व्याख्या 

केली अहे. ती ऄशी, "प्रत्यक्ष कर ज्याच्यावर लादले जातात त्यालार् यार्ा भरणा करावा 

लागतो. तर ऄप्रत्यक्ष कराबाबत करभार दसुऱ्या व्यक्तीवर ढकलला जातो. " 

 

ऄशारीतीने, प्रत्यक्ष कर हा त्यार् व्यक्तीद्वारे भरला जातो ज्या व्यक्तीवर करार्ी अकारणी 

केली जाते. ऄप्रत्यक्ष कर मात्र एका व्यक्तीवर अकारला जातो व त्या व्यक्तीद्वार े तो कर 

ऄंशतः ऄथवा पूणयतः दसुऱ्या व्यक्तीवर ढकलला जातो व त्याद्वार ेतो भरला जातो. ईत्पन्न 

कर, सपंत्ती कर आत्यादी प्रत्यक्ष करारं्ा भरणा त्यार् व्यक्तींकडून होतो ज्याचं्यावर तो 

अकारला जातो. ईत्पादन शलु्क, द्दवक्री कर, वस्तू व सेवा कर द्दह ऄप्रत्यक्ष करार्ी 

ईदाहरणे ऄसून हे कर एका व्यक्तीवर अकारले जातात मात्र त्यारं्ा भरणा ऄंशतः ऄथवा 

पूणयतः दसुऱ्या व्यक्तीकडून केला जातो. ऄप्रत्यक्ष करार्ा करभार ईत्पादक ऄथवा 

द्दवके्रत्याकंडून ग्राहकाकडे ढकलला जातो. त्यामळेु ऄप्रत्यक्ष करानंा करभार हस्तातंरण कर 

ऄसेही म्हटले जाते.  

 

प्रा. डी. मॅक्रो ऄसे द्दवशे्लषण करतात द्दक, प्रत्यक्ष कर ऄसे ऄसतात द्दक ज्यारं्ा पररणाम 

करदात्यास ईत्पन्न द्दमळता क्षणी ईत्पन्न कमी होण्यावर होतो. तर ऄप्रत्यक्ष कर ऄशा 

स्वरूपारे् कर ऄसतात द्दक जेव्हा ग्राहक वस्तू ऄथवा सेवेर्ी खरदेी करतो तेव्हा त्यानंा ते 

भरावे लागतात." 
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६.२.१ प्रतयक्ष कर (Direct Tax): 

प्रत्यक्ष कर हे ऄशा स्वरूपारे् कर ऄसतात द्दक, व्यक्ती ऄथवा ससं्था ज्याचं्यावर हे कर 

अकारले जातात  ते प्रत्यक्ष त्या करार्ा भरणा कर प्रशासनाकडे करतात." 

 

प्रय. डयल्टन ययांच्यय मते, " प्रत्यक्ष कर ऄसे ऄसतात द्दक, त्यारं्ा भरणा त्यानंार् करावा 

लागतो ज्याचं्यावर या करार्ी अकारणी कर प्रशासनाने केलेली ऄसते." 

 

प्रतयक्ष करयचे गुण / फययदे (Merits and Demerits of Direct Tax): 

प्रत्यक्ष करारे् गणु /फायदे पढुीलप्रमाणे द्दवशद केले जातात.  

१)  प्रत्यक्ष कर हे अद्दथयक स्वरूपारे् ऄसून हे कर गोळा करण्यासाठी कर प्रशासनास कमी 

खर्य करावा लागतो.  

२)  समता तत्तवानसुार वतयद्दवलेले प्रगद्दतशील करारे् तत्तव प्रत्यक्ष करामध्ये प्रत्यक्ष 

ऄंमलबजावणीत अणले जाते.  

३)  प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून ऄथयव्यवस्थेतील अद्दथयक द्दवषमता कमी करण्यास मदत 

होते.  

४)  प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून कर व्यवस्थेस अवश्यक ऄसणारे द्दनद्दिततेरे् तत्तव 

ऄंमलात अणले जाते.  

५)  कर पद्धती लवद्दर्क स्वरूपार्ी ऄसणे, हे कर व्यवस्थापन अद्दण ऄथयव्यवस्थेसाठी 

अवश्यक ऄसते. प्रत्यक्ष कर हे लवद्दर्कतेच्या तत्तवार्ी पूतयता करते, कारण व्यक्तीच्या 

ईत्पन्नात वाढ झाल्यास त्यावरील कराच्या दरातही वाढ होते.  

६)  प्रत्यक्ष करासंदंभायत करदात्यांमधे साक्षरता ऄद्दधक ऄसते, कारण करदात्यास स्वतः 

त्या करारं्ा भरणा कर व्यवस्थापनाकडे करावा लागतो. ऄप्रत्यक्ष कराबाबत 

करदात्यामंध्ये जागतृी नसते.  

७)  प्रत्यक्ष कर समजून घेण्यासाठी तलुनेने ऄद्दधक सोपे ऄसतात.  

८)  प्रत्यक्ष करातून नागररक सजगता द्दनमायण होते. जेव्हा करदाता प्रत्यक्ष कर भरतो, तेव्हा 

त्यास जाणीव होते द्दक, अपल्या कराच्या पैशातूनर् सरकारर्ा कारभार र्ालतो. 

म्हणून नागररकाचं्या ऄद्दधकारांबाबत अद्दण कतयव्याबाबतही तो सजग बनतो.  

 

प्रतयक्ष करयच्यय मययादय (Demerits of Direct Tax): 

प्रत्यक्ष कराच्या मयायदा पढुीलप्रमाणे अहेत.  

 

१) नय आवडीचय कर: प्रत्यक्ष कर हे प्रत्यक्षात थेट नागररकांकडून कर प्रशासनाद्वारे वसूल 

केले जात ऄसल्याने स्वतः मेहनत करून द्दमळवलेलया ईत्पन्नार्ा काही भाग कर रूपानें 

देत ऄसताना कर दात्यास वेदना होतात.  
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२) गैरसोयीचय कर: प्रत्यक्ष कराबाबतही द्दवद्दवध लेखे व त्यार्ी मापे काढून अकडेमोड 

करावी लागते तसे करदात्यास सवलत द्दमळवण्यासाठी खूप जास्त कागदपते्र सोबत जोडावी 

लागतात.  

 

३) अनयथीक कर: ऄद्दवकद्दसत अद्दण द्दवकसनशील राष्ट्ामंध्ये मोठया प्रमाणात लोकांरे् 

ईत्पन्न खूप कमी ऄसते. ऄशावंर ईत्पन्न कर ऄल्पदराने अकारावे लागतात. त्यामळेु 

यारं्ी वसलुी करण्यार्ा खर्य कधी कधी वसूल झालेल्या कर महसलुापेक्षा ऄद्दधक ऄसतो.  

 

४) कर चुकवेणगरीसयठी सांधी: यामध्ये कर र्कुवेद्दगरी करण्यार्ा प्रयत्न केला जातो. कारण 

नागररक सरकारकडून कोणत्याही स्वरूपार्ा फायदा द्दमळत नसताना स्वतःरे् ईत्पन्नातील 

वाटा कर रूपाने सरकारला देण्यासाठी खशु नसतात.  

 

५) करयांमध्ये अणनणिततय: बऱ्यार् वेळेस प्रत्यक्ष करामध्ये ऄद्दनद्दितता ऄसते. ईदाहरणाथय 

२०२० पासून भारतात ईत्पन्न कराबाबत सदं्ददग्धता द्दनमायण करण्यात अली जसे द्दक ५ 

लाखापेक्षा कमी ईत्पन्न ऄसणाऱ्यानंा कर नाही तर ५ लाखापेक्षा ऄद्दधक एक रुपया जरी 

ऄद्दधक ईत्पन्न ऄसेल तर त्याला ५ लाखापयंत ५% कर लागेल यातून काळ्यापैशारे् 

प्रमाणही वाढते.  

 

६) भयांडवल णनणमात बयधय णनमयाण होत:े द्दवकसनशील देशात नागररकारें् ईत्पन्न ऄगोदरर् 

कमी ऄसते त्यामळेु खर्यही कमी अद्दण बर्तही कमी ऄसते त्यातर् प्रत्यक्ष कराच्या 

माध्यमातून त्यारें् ईत्पन्न काढून घेतल्यास भाडंवल द्दनद्दमयतीस बाधा द्दनमायण होते.  

 

७) नयगररक सजगतेत सांकुणचततय: नागररकामंध्ये सजगता अणण्यात प्रत्यक्ष कर 

ऄपयशी ठरतात. कारण द्दवकसनशील देशात खूप कमी लोकावंर प्रत्यक्ष करार्ी अकारणी 

केली जाते, कारण ऄल्प ईत्पन्न ऄसणारारें्र् प्रमाण ऄद्दधक ऄसते.  

 

८) रयजकीय स्वयरस्य (Political Interest): प्रत्यक्ष करारं्ा वेगवेगळ्या पद्धतीने वापर 

करून सते्ततील राजकीय पक्षद्वार ेराजकीय फायदा द्दमळवण्यासाठी प्रयत्न केला जातो.  

 

६.२.२ अप्रतयक्ष कर (Indirect Tax): 

ए. अर. द्दप्रस्ट याचं्या मते, " ऄप्रत्यक्ष कर हे ऄप्रत्यक्ष स्वरूपारे् ऄसतात. ईत्पादन शलु्क, 

ऄबकारी शलु्क, स्टॅम्प शलु्क आत्यादी ऄप्रत्यक्ष कर अहेत. " 

 

ज.े एस. द्दमल याचं्या मते, " ऄप्रत्यक्ष कर म्हणजे ऄसे कर ऄसतात जे एका व्यक्तीवर 

अकारले जातात व त्यारं्ी भरपाइ दसुऱ्या व्यक्तीकडून करण्यार्ा दृष्टीकोन ठेवला जातो. " 

दसुऱ्या शब्दात "ऄप्रत्यक्ष कर हे ऄशा स्वरूपारे् कर ऄसतात जे करदात्याकडून 

ऄप्रत्यक्षरीत्या वसूल केले जातात. हे कर एका व्यक्तीवर अकारले जातात व त्या 

व्यक्तीकडून या करारें् हस्तातंरण आतर व्यक्तीकडे केले जाते. " 
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ईत्पादन शलु्क, ऄबकारी शलु्क, स्टॅम्प शलु्क, द्दवक्री कर, मूल्यवद्दधयत कर, वस्तू व सेवा 

कर आत्यादी ऄप्रत्यक्ष करार्ी ईदाहरणे अहेत.  

 

अप्रतयक्ष करयचे गुण/फययदे (Merits and Demerits of Indirect Tax): 

 

१) अप्रतयक्ष कर करदयतययस सोयीचे असतयत: ऄप्रत्यक्ष करारें् द्दवतरण छोट्या - छोट्या 

भागात द्दवभाद्दजत केले जातात अद्दण ऄप्रत्यक्ष  कर वस्तू व सेवाचं्या द्दकमतीमध्ये ऄंतभूयत 

ऄसतात जे करदात्यास कर देतेवेळी लक्षातही येत नसल्याने त्यानंा त्याग करावा लागत 

अहे द्दह भावना द्दनमायण होत नाही.  

 

२) लवणचक स्वरूप: ऄप्रत्यक्ष कर हे लवद्दर्क स्वरूपारे् ऄसतात. जेव्हा सरकारला 

ऄद्दतररक्त महसलुार्ी गरज ऄसते तेव्हा सरकार ऄप्रत्यक्ष करामध्ये वाढ करते व ते 

ग्राहकाचं्या - जनतेच्या लक्षातही येत नसल्याने सरकारबिल ऄलोकद्दप्रयताही वाढत नाही. 

जसे द्दक, २०२०-२१ मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात कें द्रातील श्री. नरेंद्र मोदी 

सरकारने पे्ोलवरील कराच्या दरात खूप मोठया प्रमाणावर वाढ केली होती. त्यार्ा ऄत्यतं 

वाइट पररणाम सवयर् वस्तूंच्या द्दकमतीत वाढ होण्यात झाला. परन्त ुसरकारर्ी लोकद्दप्रयता 

पाद्दहजे तेवढी कमी झाली नाही.  

 

३) कर चुकवेणगरीलय कमी सांधी: ऄप्रत्यक्ष करासदंभायत कर र्कुवेद्दगरी कमी होते. कारण 

ऄप्रत्यक्ष करारं्ा ऄंतभायव वस्तू व सेवाचं्या द्दकंमतीत केलेला ऄसल्याने द्दकंमत ऄदा 

केल्यावर कर सरकारकडे वगय होतो.  

 

४) ययतून सयमयणजक कल्ययण सयधले जयत:े अरोग्यास हाद्दनकारक वस्तूंर्ा ईपभोग कमी 

झाल्यास सामाद्दजक कल्याण साधले जाते. ऄशा वस्तूंवर मोठया प्रमाणावर ऄप्रत्यक्ष 

करारं्ी अकारणी करण्यात येत ऄसल्याने त्याचं्या द्दकमद्दतमध्ये मोठया प्रमाणावर वाढ 

होउन त्यारं्ा ईपभोग कमी होतो व सामाद्दजक कल्याण साधले जाते.  

 

५) प्रगणतशील स्वरूपयचय कर: बऱ्यार् प्रमाणात ऄप्रत्यक्ष कर हे प्रगद्दतशील स्वरूपारे् 

ऄसतात. जेव्हा सरकार अरामदायी वस्तू ज्यारं्ी खरदेी श्रीमंताकंडून होते त्याचं्यावर 

ऄद्दधक करारं्ी अकारणी केल्यास त्यास प्रगद्दतशील करारे् स्वरूप प्राप्त होते.  

 

६) जमय करण्ययस सोप:े सवयसाधारणपणे ऄप्रत्यक्ष कर गोळा करण्यास सोपे ऄसतात 

कारण ते वस्तू अद्दण सेवाचं्या द्दकंमतीत ऄंतभूयत ऄसतात. हे कर ईत्पादक ऄथवा द्दवके्रता 

द्दकंवा दोघाकंडूनही कर जमा करून घेतले जातात.  

 

अप्रतयक्ष करयच्यय मययादय  (Demerits of Indirect Tax): 

१) प्रणतगयमी स्वरूपयचे: ऄप्रत्यक्ष कर हे मोठया प्रमाणावर प्रद्दतगामी स्वरूपारे् ऄसतात. 

ऄप्रत्यक्ष करार्ा सारखा दर श्रीमंत अद्दण गरीब दोघानंा भरावा लागतो. त्यामळेु गरीबार्ा 
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होणार या करावरील त्याग खूप जास्त ऄसतो, तर श्रीमंतानंा खूप कमी त्याग करावा 

लागतो.  

 

२) कर महसुलयत अणनणिततय: जेव्हा ऄप्रत्यक्ष कर वस्तू ऄथवा सेवावंर अकारले जातात 

तेव्हा वस्तू व सेवांच्या द्दकमतीत वाढ होउन त्याचं्या मागणीत घट झाल्याने कर महसलुात 

घट होते. वस्तू अद्दण सेवारं्ी मागणी द्दकंमत लवद्दर्क ऄसल्यास सरकारच्या महसलुार्ा 

ऄंदाज लावणे ऄवघड काम ऄसते.  

 

३) नयगररकयांच्यय सजगतेचय अभयव: ऄप्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत करसदंभायत नागररक 

मोठ्या प्रमाणावर ऄद्दनद्दित ऄसतात. तसेर् सरकारने ऄर्ानक वाढद्दवलेले द्दकंवा कमी 

केलेले कर जनतेच्या लवकर लक्षातही येत नाहीत.  

 

४) भयववयढ करणयर ेठरतयत: जेव्हा वस्तू अद्दण सेवावंर ऄप्रत्यक्ष करारं्ी अकारणी केली 

जाते, तेव्हा ऄशा वस्तू अद्दण सेवाचं्या द्दकमतीत वाढ होउन भाववाढीरे् दषु्टपररणाम 

ऄथयव्यवस्थेस सहन करावे लागतात.  

 

५) अलोकणप्रय स्वरूपयचे कर: बऱ्यार् वेळेस द्दवके्रत्याद्वार े ऄप्रत्यक्ष करातील वाढीच्या 

नावाखाली ग्राहकाकंडून ऄद्दधक द्दकंमत वसूल केली जाते.  

 

६) असमयनतय तत्त्वयवर आधयररत: मोठया प्रमाणातील ऄप्रत्यक्ष करारें् स्वरूप प्रद्दतगामी 

स्वरूपारे् ऄसते. त्यामळेु श्रीमंत व्यक्तींना कमी त्याग करावा लागतो, तर गरीब व्यक्तींना 

ऄद्दधका ऄद्दधक त्याग करावा लागत ऄसल्याने याद्वारे ऄसमानता वाढीस लागते.  

 

७) बचतीवर णवपरीत पररणयम: सरकारद्वारे ऄप्रत्यक्ष करार्ी अकारणी केल्याने वस्तूच्या 

द्दकंमतीत वाढ होउन नागररकांर्ा खर्य वाढतो व त्यामळेु त्यारं्ी बर्त कमी होते.  

 

६.२.३  प्रतयक्ष आणण अप्रतयक्ष करयमध्ये णनवड (Choice between Direct and 

Indirect Tax): 

प्रत्यक्ष अद्दण ऄप्रत्यक्ष दोन्ही स्वरूपाचं्या करारें् काही गणु अहेत, तर काही दोष अहेत. 

त्यामळेु कोणते कर अकारावे द्दक जेणेकरून ते नागररकांना कमी ऄसोयीस्कर ठरतील ऄसा 

प्रश्न देशाच्या सरकारसमोर ऄसतो. तसेर् कोणत्या कराच्या माध्यमातून ऄद्दधकाद्दधक कर 

महसूल जमा होइल. परतं ुवास्तवात प्रत्यक्ष अद्दण ऄप्रत्यक्ष ऄसे दोन्हीही कर अकारले 

जातात.  

 

प्रत्यक्ष कर हे द्दवशेषतः व्यक्तीच्या ईत्पन्नावर अकारले जातात. ईत्पन्नाबाबत एक बाब 

म्हणजे जीवन द्दनवायहासाठी अवश्यक ऄसणाऱ्या ईत्पन्नावर ईत्पन्न कर अकारला जात 

नाही, तर यापेक्षा ऄद्दधकाचं्यार् ईत्पन्नावर प्रत्यक्ष कर अकारले जातात. द्दवकसनशील 

राष्ट्ात खूप कमी लोकावंर ईत्पन्न कर अकारला जातो. कारण ऄशा देशात गरीब लोकारें् 

प्रमाण खूप जास्त ऄसते. ऄशा पररद्दस्थतीत सरकारला महसलुासाठी ऄप्रत्यक्ष करावर 
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ऄद्दधक ऄवलंबून राहावे लागते. परतं ुऄप्रत्यक्ष कर प्रद्दतगामी स्वरूपारे् ऄसल्याने त्यातून 

गररबावंर ऄन्याय होतो. ऄसे ऄसले तरीही महसूल प्राप्तीसाठी ऄप्रत्यक्ष कर अकारावेर् 

लागतात. दोन्ही प्रकाररे् कर जगातील जवळपास सवयर् देशात अकारले जातात.  

 

६.३ करभयर आणण श्रम पुरवठय  (TAXATION AND LABOUR 

SUPPLY) 

 

६.३.१  कर आणण सांसयधनयांचय पुरवठय:  

वेगवेगळ्या प्रकारच्या ससंाधनाचं्या सहभागातून देशात वस्तू व सेवारें् ईत्पादन होत ऄसते 

द्दह ईत्पादनार्ी घटक ईपलब्धता देशाच्या अद्दथयक द्दवकासार्ी द्दस्थती ठरवीत ऄसतात, 

भूमी, श्रम, भाडंवल अद्दण संयोजक ही प्रमखु र्ार ईत्पादनार्ी साधने ईत्पादन प्रद्दक्रयेत 

महत्तवार्ी भूद्दमका बजावतात. कर धोरणांर्ा पररणाम या ईत्पादन घटकाचं्या परुवठयावर 

होत ऄसतो. भूमी सदंभायत बोलायरे् झाल्यास भूमीच्या वापराबाबत भूमी मालकास खडं 

द्यावा लागतो. जर सरकारने खडंावर करार्ी अकारणी केल्यास खडंार्ा दर वाढतो व 

भूमीर्ा परुवठा भूमी मालकाकडून कमी केला जातो. भाडंवलाबाबत जर सरकारने व्याजावर 

करार्ी अकारणी केली, तर त्यार्ा पररणाम भाडंवल परुवठयावर होतो. अधदु्दनक काळात 

ईत्पादन प्रद्दक्रयेत व्यवस्थापकाद्वार े महत्तवपूणय भूद्दमका बजावली जाते. सरकारने 

व्यवस्थापकाच्या नफ्यावर ऄथवा वेतनावर करार्ी अकारणी केल्यास व्यवस्थापकाच्या 

परुवठयावर त्यार्ा पररणाम होतो. यार्प्रमाणे श्रद्दमकाचं्या वेतनावर सरकारने करार्ी 

अकारणी केली ऄसता त्यार्ा पररणाम श्रद्दमकाचं्या परुवठयावर होतो.  

 

६.३.२ करयचे श्रम पुरवठययवरील पररणयम (Effect of Taxation on Labour 

Supply): 

करारे् श्रम परुवठयावरील पररणाम पाहत ऄसताना श्रद्दमकारं्ी अराम अद्दण श्रम तास 

मधील द्दनवडीच्या माध्यमार्ा वापर करावा लागतो. हा करार्ा पररणाम पाहण्यासाठी 

द्दसद्धातंामध्ये एक द्दवद्दशष्ट प्रकारर्ा श्रद्दमक गहृीत धरला अहे द्दक जो करामळेु अराम 

करण्यास प्राध्यान्य देतो द्दक श्रम करण्यास प्रत्यय देतो यामधील द्दनवडीतून करारे् श्रम 

परुवठयावरील पररणाम ऄभ्यासले जातात. सोबतर् वेतन हे कायायच्या तासावर ऄवलंबून 

ऄसते, ऄसेही गहृीत धरले जाते. पढुील अकृतीमध्ये श्रद्दमक कशाप्रकार ेश्रम अद्दण अराम 

यामधून ऄद्दधक समाधानासाठी द्दनवड कशी करतो, हे अकृती क्र. ६.१ मध्ये दशयद्दवलेले 

अहे.  
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आकृती क्र. ६.१ 

 

 
 

वरील अकृतीत OX ऄक्षावर अराम अद्दण कामारे् तास मोजले अहेत,  तर OY ऄक्षावर 

रुपयामंध्ये ईत्पन्नारे् मापन केलेले अहे. प्रद्दत तास वेतन दर हा रुपये 

OW1/OL1=OW1/24 ऄसा अहे. अकृतीत अराम अद्दण कामारे् तास याचं्या 

सयंोगाच्या द्दबंदूरं्ा तटस्थता वक्र काढला अह.े श्रद्दमक W1L1 या सदं्दधत्याग खर्य रषेा द्दह 

तटस्थता वक्राला स्पशय करते. या E1 द्दबंदूच्या द्दठकाणी श्रद्दमक OM1, तास अराम करतो, 

तर E1 L1 आतके तास काम करतो व त्यासाठी त्यास E1M1 आतके ईत्पन्न प्राप्त होते. 

जेव्हा कोणत्याही स्वरूपाच्या करार्ी अकारणी केली जात नसते. तेव्हा अराम अद्दण 

श्रमारे् तास यामधील सीमांत पयाययता दर E1 या सतंलुन द्दबंदलुा ऄसलेल्या वेतन 

दराबरोबर ऄसतो.  

 

६.३.३  णवणशष्ट कर आणण श्रम पुरवठय (SPECIFIC Tax and labour Supply): 

जर सरकारद्वार ेश्रद्दमकावंर द्दवद्दशष्ट स्वरूपार्ा कर ईदाहरणाथय द्दनवडणूक कर अकारला तर 

श्रद्दमक तो कर देउन पूवी आतके ईत्पन्न द्दमळवण्यासाठी ऄद्दधक कायय करतात म्हणज े

श्रमार्ा ऄद्दधक परुवठा करतात तर तात्पयायने अरामारे् तास कमी करतात म्हणजे 

अरामार्ा त्याग करतात. पढुील अकृती क्रमाकं ६.२ द्वार े द्दवद्दशष्ट करार्ा श्रद्दमकाचं्या 

अराम अद्दण श्रम परुवठा म्हणजेर् वेतनावर काय पररणाम होतो हे द्दवशद केले अहे.  

 

आकृती क्र. ६.२ 
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वरील अकृती क्रमाकं ६.२ मध्ये दशयद्दवल्यानसुार सरकारने द्दवद्दशष्ट करार्ी अकारणी 

श्रद्दमकाचं्या ईत्पन्नावर केली ऄसता श्रद्दमकारं्ी सदं्दध त्याग खर्य रषेा W1L1 वरून W2L2 

पयंत खाली येते. जी श्रद्दमकांच्या ईत्पन्नातील घट दशयद्दवते. ऄशा पररद्दस्थतीत श्रद्दमक 

कमीत कमी पूवीआतक्या ईत्पन्नावर कायम राहण्यासाठी अराम कमी करतात. श्रद्दमक 

त्यारं्ा अरामार्ा वेळ OM1 वरून OM3 पयंत कमी करतात म्हणजे कामारे् तास M1L1 

वरून पयंत M3L3 वाढद्दवतात. अता श्रद्दमक त्याच्या एकूण E3M3 ईत्पन्नातून F3E3 

आतका कर भारतात.  

 

६.३.४ प्रगणतशील उतपन्न कर आणण श्रम पुरवठय (Progrssive Income Tax and 

Labour Supply):  

श्रद्दमकाचं्या सीमातं अद्दण सरासरी ईत्पन्नात वाढ होत ऄसताना कर दरामध्ये वाढ होत 

ऄसेल, तर त्यास प्रगद्दतशील कर म्हणतात. प्रगद्दतशील करारे् वाइट पररणाम श्रम 

परुवठयावर होतात. एकदा श्रद्दमकानंा माद्दहत झाले द्दक, श्रद्दमकाचं्या ऄद्दधक ईत्पन्नावर 

जास्त करारे् दर अकारले जातात, तेव्हा श्रद्दमकादं्वारे श्रमार्ा परुवठा कमी केला जाउन 

अरामाला ऄद्दधक प्राधान्य द्ददले जाते. ऄशा पररद्दस्थतीत वेतन दरात वाढ झाल्यास श्रद्दमक 

कमी तास काम करून ऄद्दधक अराम करण्यास प्राधान्य देतात.  

 

श्री. नरेंद्र मोदी सरकारने अकारलेल्या ईत्पन्न करार्ा पररणामही श्रम परुवठा कमी 

होण्यावर झाल्यारे् द्ददसून येते. कारण ५ लाखापेक्षा १००० रुपये ईत्पन्न ऄद्दधक द्दमळद्दवले 

तर श्रद्दमकास ५% दराने १०५०० रुपये कर भरणा लागतो. त्यामळेु ईत्पन्न ५ लाखापेक्षा 

जास्त होउ नये यासाठी श्रद्दमक कमी तास काम करून ऄद्दधक तास अराम करण्यास 

प्राधान्य देतात.  

 

६.३.५ प्रमयणशीर उतपन्न कर आणण श्रम पुरवठय (Proportional Income Tax 

and Labour Supply): 

प्रमाणशीर कर म्हणजे प्रत्येक ईत्पन्न गटातील नागररकाचं्या ईत्पन्नावर एका द्दवद्दशष्ट 

प्रमाणात कर अकारणे होय. प्रमाणशीर करारे् दोन्ही म्हणजे पयाययता पररणाम अद्दण 

ईत्पन्न पररणाम द्ददसून येतात. पयाययात पररणामानसुार अराम करणे ऄद्दधक सोयीस्कर 

वाटते. तर ऄद्दधक वेतन ईत्पन्न द्दमळवणे कंटाळवाणे होते. यातून अरामास श्रद्दमकादं्वार े

ऄद्दधक प्राधान्य द्ददले जाते. तर श्रम परुवठा घटण्यावर त्यार्ा पररणाम होतो.  

 

प्रमाणशीर करानसुार अकृती क्रमाकं ३.२ मध्ये सतंलुन द्दबंदू द्दबंदूवर ढकलला जातो. 

 

६.३.६ अप्रतयक्ष कर आणण श्रम पुरवठय  (Indirect Tax and Supply of Labour) 

जवळपास सवयर् ऄप्रत्यक्ष स्वरूपारे् कर वस्तू ऄथवा सेवाचं्या द्दकमतीत ऄंतभूयत  ऄसतात. 

या करारं्ा श्रद्दमकाचं्या ईत्पन्नावर पररणाम होत नाही. परतं ु या करामळेु वस्तू अद्दण 

सेवाचं्या द्दकमतीत वाढ होउन श्रद्दमकारें् वास्तव ईत्पन्न  मात्र घटते. जेव्हा सरकार 

ऄप्रत्यक्ष करारं्ी अकारणी करते ऄथवा प्रस्थाद्दपत ऄप्रत्यक्ष करारें् दर वाढद्दवते, तेव्हा 

श्रद्दमकाचं्या वास्तव ईत्पन्नात घट होते. पूवीर्ा ईपभोग कायम ठेवण्यासाठी ऄशा 



84 

 

पररद्दस्थतीत श्रद्दमकाकंडून ऄद्दधक तास श्रम केले जातात व पयाययाने अरामारे् तास कमी 

होतात. ऄशा रीतीने श्रम परुवठयात वाढ होते.  

 

कधी कधी ऄशा प्रकारच्या ऄप्रत्यक्ष कराच्या अकारणीतून वस्तू अद्दण सेवाचं्या वाढत्या 

द्दकमती लक्षात घेता श्रद्दमकादं्वार ेईपभोगण्य वस्तूंमध्ये बदल केला जातो व ग्राहक/श्रद्दमक 

ईपभोग्य ईच्र् गणुवत्ता वस्तूऐवजी आतक्या हलक्या प्रतीच्या वस्तूर्ा समावेश करतो व 

अराम ऄद्दधक करून श्रम परुवठा कमी केला जातो. ईदाहरणाथय , २०२०-२१ मध्ये नरेंद्र 

मोदी सरकारने पे्ोलवर खूप मोठया प्रमाणात ऄप्रत्यक्ष कर लादल्याने पे्ोलच्या द्दकमती 

११० रुपये प्रद्दत द्दलटर आतक्या वाढल्याने नागररकानंी गाडीऐवजी सायकल वापरण्यास 

ऄद्दधक पसतंी द्ददली. प्रत्यक्ष करारे् प्रत्यक्ष स्वरूपात पररणाम ऄल्पकाळात द्ददसून येतात, 

परतं ुऄप्रत्यक्ष करारे् पररणाम दीघयकालीन ऄद्दधक द्ददसून येतात.  

 

६.४ कै्षणतज आणण अनुलांब क्षमतय  (HORIZONTAL AND VERTICAL 

EQUITY) 

 

६.४.१  कै्षणतज समतय (HORIZONTAL EQUITY):  

करासदंभायत कै्षद्दतज समता यार्ा सदंभय अहे समान ईत्पन्न ऄसणाऱ्या व्यक्तींच्या गटावर 

समान स्वरूपार्ा कर अकारणे होय. सोप्या शब्दात, समान ईत्पन्न ऄसणाऱ्या लोकावंर 

समान कर दर अकारणे. ईदाहरणाथय , ईत्पन्न कर हा प्रगद्दतशील कर ऄसतो. परतं ु तो 

समान ईत्पन्न कर ऄसणाऱ्या समूहासाठी समान ऄसून कै्षद्दतज समातंर ऄसतो. परतं ु

काययक्षमता तत्तवासाठी कै्षद्दतज समता तत्तवास दयु्यम पसतंी ऄसते. ईदाहरणाथय स्त्री  व 

परुुषास समान ईत्पन्न ऄसतानाही द्दस्त्रयांना ऄद्दधक ईत्पन्नावर करातून सूट देण्यात येते. 

तर परुुषानंा कमी ईत्पन्नार्ी सूट ऄसते ऄथवा पौढानंा समान ईत्पन्न ऄसूनही त्यानंा 

कमी कर दर अकारला जातो.  

 

कर प्रशासनाने कै्षद्दतज समानता प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी ऄद्दधक करारं्ा गट द्दनमायण केला 

पाद्दहजे द्दक ज्यातून कै्षद्दतज समानता अद्दण काययक्षमता दोन्ही तत्तवांर्ी पूतयता होइल. कै्षद्दतज 

समता खालील मदुद््यारं्ी पषु्टी करते.  

१)  भारताच्या प्रत्येक नागररकाने समान कर भरावा.  

२) ज्यानंा सावयजद्दनक खर्ायतून समान लाभ झाला अह ेत्यानंी समान कर भरावा.  

३)  समान क्षमता ऄसणाऱ्या करदात्याने समान कर भरावा.  

 

वरील द्दतन्ही कै्षद्दतज समानतेरे् मिेु परस्पर सबंंद्दधत नाहीत. कै्षद्दतज समता तत्तवाच्या बऱ्यार् 

मयायदा अहेत.   

१)  हे तत्तव अजच्या काळात जसेच्या तसे लागू पडत नाही. कारण करदेय क्षमता द्दनद्दित 

करणे ऄशक्यप्राय ऄसते.  
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२)  ग्रामीण भागात अद्दण शहरी भागात राहण्यार्ा खर्य वेगवेगळा अहे. तसेर् देशाच्या 

वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळा खर्य ऄसतो.  

३) वेळेनसुार कै्षद्दतज समानता प्रस्थाद्दपत करणे कठीण होते.  

४)  जेव्हा करदात्यारे् ईत्पन्न द्दस्थर नसते, तेव्हा कै्षद्दतज समानतेच्या तत्तवातून करदात्यास 

नकुसान सहन करावे लागते.  

 

६.४.२ अनुलांब समतय ( Vertical Equity): 

श्रीमंत अद्दण गरीब व्यक्तींवर जेव्हा वेगवेगळे करारे् दर अकारले जातात, त्यास या 

तत्तवानसुार समाजामध्ये अद्दथयक समता प्रस्थाद्दपत करण्यास मदत होते. द्दवशेषतः ऄनलुंब 

समता ही करदात्याच्या करदेय क्षमता तत्तवावर अधाररत ऄसते. ज्यानंा ऄद्दधक ईत्पन्न 

द्दमळते त्यानंी ऄद्दधक दराने कर भरला पाद्दहजे, तर कमी ईत्पन्न द्दमळ्णाराने कमी कर 

भरला पाद्दहजे. परतं ु या तत्तवाने ऄद्दधक काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या काययक्षमतेवर द्दवपरीत 

पररणाम होतो.  

 

द्दनसगायनसुार जी व्यक्ती ऄद्दधक कायय करते, ती व्यक्ती ऄद्दधक ईत्पन्न द्दमळवते व कमी कायय 

करणारी व्यक्ती कमी ईत्पन्न द्दमळद्दवते. जर कर प्रशासनाने ऄद्दधक कायय करणाऱ्या व्यक्तींवर 

ऄद्दधक करार्ी अकारणी केली अद्दण कमी कायय करणाऱ्या व्यक्तींना करातून सूट द्ददली तर 

यातून काययक्षमतेवर  द्दवपरीत पररणाम होउन देशारे् राष्ट्ीय ईत्पन्न वाढण्यात बाधा 

द्दनमायण होते. ऄनलुंब समानता तत्तवामळेु काययक्षमतेवर द्दवपरीत पररणाम होतो अद्दण व्यक्ती 

ऄद्दधक कायय करण्याऐवजी ऄद्दधक अराम करून कर सवलती ऄद्दधक द्दमळद्दवण्यार्ा प्रयत्न 

करतात.  

 

ईदाहरणाथय , २०१९-२० पासून भारत सरकारने कमी ईत्पन्न ऄसणाऱ्या व्यक्तींना म्हणजे 

५ लाख रुपयापेंक्षा वाद्दषयक ईत्पन्न कमी ऄसणाऱ्यांना ईत्पन्नातून पूणयतः सवलत द्ददली 

अहे. परतं ुजर व्यक्तीने ऄद्दधक कायय करून वषायला १००० रुपये जरी ऄद्दधकरे् ईत्पन्न 

द्दमळद्दवले तर त्या व्यक्तीवर ५ लाखातील २.५ लाखावर ५% कर भरावा लागणार अद्दण 

वरील १००० रुपयावर १०% कर भरावा लागणार. म्हणजे ऄद्दधकच्या १००० 

रुपयासंाठी व्यक्तीने ऄद्दधकरे् काम करून देशारे् राष्ट्ीय ईत्पन्न वाढद्दवले, तर त्या 

व्यक्तीला ऄजून १३५०० रुपये कर सरकारला भरावा लागणार म्हणजे त्याच्या ऄद्दतररक्त 

१००० रुप्याच्या ऄद्दधकच्या कायायमळेु त्यारे् ईत्पन्न वाढण्याऐवजी कमी होउन 

त्याच्याकडे केवळ ४,८७,००० रुपयेर् राहणार. ऄशा पद्धतीच्या करातून काययक्षमता कमी 

होउन देशारे् राष्ट्ीय ईत्पन्न वाढू शकत नाही. ऄशा पद्धतीर्ी कर प्रणाली भारतात श्री. 

नरेंद्र मोदी सरकारने सरुु केली होती.  

 

देशातील कर रर्ना द्दनद्दित करण्यासाठी ऄनलुंब समता हे तत्तव ऄनकूुल ठरत नाही. हे तत्तव 

म्हणजे सोप्या भाषेत श्रीमंतानंी ऄद्दधक कर भरावा, तर गररबानंी कमी कर भरावा. ह े

प्रगद्दतशील कराच्या तत्तवार्ा परुस्कार करते. प्रमाणशीर कर तत्तवानसुार सवायनी समान 

प्रमाणात कर भरावा जे तत्व कै्षद्दतज समानतेशी सबंंद्दधत अह.े हे प्रामखु्याने व्यक्तीच्या 
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परस्परातील ईत्पन्न ईपयोद्दगतेच्या तलुनेवर अधाररत अहे. परतं ु नवीन कल्याणकारी 

ऄथयतज््ानंी ही ईपयोद्दगता त्यागार्ी सकंल्पना नाकारली अहे.  

 

राजकीय दृद्दष्टकोनातून हे तत्तव ऄद्दधक ईपयोगी पडते. ऄथयव्यवस्थेत मोठया प्रमाणात 

अद्दथयक द्दवषमता ऄसल्यास प्रगद्दतशील करारे् तत्तव सामाद्दजक अद्दण राजकीय 

दृद्दष्टकोणातून ऄद्दधक सयुोग्य ठरते. साधारणपणे, श्रीमंतावर ऄद्दधक अद्दण गररबावंर कमी 

कर अकारणारी प्रगद्दतशील कर प्रणाली सवायद्दधक ईपयोगात अणली जाते.  

 

६.५ क्षमतय आणण कययाक्षमतय (ABILITY AND EFFICIENCY) 

 

करभार लावताना समता तत्तवानसुार कर अकारणी करून सरकार सामाद्दजक ईद्दद्धष्ट साध्य 

करीत ऄसते. हे नेहमी सरकारद्वार ेकेले जाते. कर हा लोकांना केलेला त्याचं्या ईत्पन्नार्ा 

त्याग ऄसतो अद्दण तो कमीत कमी ऄसला पाद्दहजे. कमीत कमी करार्ा भार हे अदशय कर 

यतं्रणेरे् प्रमखु लक्षण अहे. परतं ु कमी कर भार टाकण्याच्या प्रद्दक्रयेत समता अद्दण 

काययक्षमता तत्तवार्ा प्रश्न द्दनमायण होतो. प्रामखु्याने, समता तत्तव दोन प्रकारात वगीकृत केले 

जाते. कै्षद्दतज समता अद्दण ऄनलुंब समता ज्यारं्ा अपण यापूवीर् ऄभ्यास केला अह.े  

 

दसुर ेतत्तव अहे काययक्षमतेरे् जे सरु्द्दवते द्दक ऄद्दधकाद्दधक कर अकारावे जेणेकरून कमीत 

कमी खर्ायत ऄद्दधकाद्दधक कर महसूल गोळा केला जाइल. परतं ु ऄद्दतररक्त कर भारामळेु 

समता अद्दण काययक्षमता या दोहोंमध्ये द्दभन्नता द्दनमायण होते.  

 

ऄद्दतररक्त करभार अद्दण ईपभोक्ता ऄद्दधक्यार्ा ऱ्हास हा अकृती क्रमाकं ६.३ मध्ये 

दशयद्दवलेला अह.े  

 

 
आकृती क्र. ६.३ 

 

वरील अकृती क्रमाकं ६.३ मध्ये OX ऄक्षावर वस्तूंर्ी मागणी दशयद्दवलेली अहे, तर OY 

ऄक्षावर वस्तूर्ी द्दकंमत दशयद्दवलेली अहे. AB हा ईपयोगीता तसेर् मागणी वक्र अहे जो 

डावीकडून ईजवीकडे वरून खाली जातो. OC हा द्दस्थर ईत्पादन खर्य अहे. OY 
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ऄक्षावरील CG हा प्रद्दत नग  कर अहे ज्यातून ग्राहकाचं्या ईपभोक्ता ऄद्दधक्यार्ा ऱ्हास 

होतो. जेव्हा ईत्पादनावर कर अकारला जातो तेव्हा वस्तूर्ी द्दकंमत OC वरून OG पयंत 

वाढते. द्दकमतीमध्ये वाढ झाल्याने वस्तूच्या मागणीमध्ये OF पासून OJ पयंत घट होते. 

अद्दण यामळेु ईपभोक्ता ऄद्दधक्यात IEK घट होते.  

                                         

ईपभोक्ता ऄद्दधक्यार्ी घाट = IEK 

IEK = ½ IKEL = ½ KE.KI 

 

कर महसूल = CGIK = KC.KI  

 

ईपभोक्ता ऄद्दधक्यात घट      
=

           ½ KE.KI       
=

       KE 

   जमा कर महसूल                          KC.KI                      KC 

                                           

                                              KE/KC 

मागणीर्ी लवद्दर्कता (Ed) =      --------------- 

                                                KI/KJ 

 

          KI          KE                        KE                             KI 

Ed    -----  = -----------  or ½  ---------   = ½ Ed .           -------- 

         IJ            KC                      KC                             IJ 

ईपभोक्ता ऄद्दधक्यात घट                            कर महसूल जमा  

---------------------------- =   ½ Ed           ---------------------- 

   जमा कर महसूल                                       एकूण खर्य  

 

द्दकंवा 

 

                                                      जमा कर महसूल  

ईपभोक्ता ऄद्दधक्यात घट = ½ Ed     ----------------------- 

                                                           खर्य ईत्पन्न  

द्दवशेषतः करअकारणीमळेु पूवीपेक्षा वस्तूच्या द्दकंमतीमध्ये वाढ होते. ज्यामळेु ईपभोक्त्यारे् 

वास्तद्दवक ईत्पन्न कमी होउन ईपभोक्त्याच्या ईपभोक्ता ऄद्दधक्यामध्ये घट होते.  

 

६.६ सयवाजणनक क्षते्र णकां मत णनधयारण (PUBLIC SECTOR PRICING)  

 

देश ऄथवा राज्याच्या सावयजद्दनक के्षत्राद्वारे समाजाच्या कल्याणात वाढ करण्यासाठी ऄनेक 

प्रकारच्या वस्तू अद्दण सेवारें् ईत्पादन केले जाते व  त्यासाठी सावयजद्दनक खर्य केला जातो. 

ईदाहरणाथय , दळणवळणाच्या सोयी - सदु्दवधा, पोस्ट /डाक सेवा, वातायलाप सेवा, प्रमखु 

औद्योद्दगक ईत्पादने आत्यादी. सरकार सरकारी महसलुात वाढ करण्यासाठी ऄशा वस्तू 
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अद्दण सेवांच्या वापरासाठी द्दकंमत अकारत ऄसते. ऄशा प्रकारच्या सावयजद्दनक वस्तू अद्दण 

सेवाचं्या द्दकमती ठरवीत ऄसताना ऄनेक बाबींर्ा द्दवर्ार करावा लागतो. कारण सरकार 

ऄशा सोयी सदु्दवधांर्ी द्दनद्दमयती करते ती नफा महत्तमीकरण करण्यासाठी नाही, तर 

सामाद्दजक कल्याण महत्तम करण्यासाठी त्यासाठी सरकारला तोटा सहन करावा लागला 

तरी एकवेळ र्ालेल. सावयजद्दनक वस्तूंच्या /ईत्पादनाच्या द्दकमती ठरवीत ऄसताना वेगवेगळे 

द्दनकष लावले जातात.  

 

सयवाजणनक क्षेत्र णकां मत णनधयारणयचे तत्त्व:  

सावयजद्दनक वस्तूंच्या द्दकमती ठरद्दवण्याच्या सवय तत्तवाचं्या मळुाशी महत्तम सामाद्दजक 

कल्याण साधणे हे प्रमखु ईद्दिष्ट ऄसते. सैद्धादं्दतक दृद्दष्टकोनातून ऄनेक गहृीतावंर हे तत्तव 

अधाररत ऄसते. येथे प्रद्दतस्पध्यायरे् ऄद्दस्तत्व जात नाही. द्दकमती ह्या केवळ सीमातं 

खर्ायच्या समता प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी केवळ ईत्पन्न हस्तातंरण ही बाब गहृीत धरली 

जाते, द्दकंमत अकारणे नव्ह.े  

 

वास्तवात सावयजद्दनक के्षत्रात ऄद्दधकाद्दधक काययक्षमता वाढण्यासाठी सावयजद्दनक वस्तूंच्या 

द्दकमती मागणी वक्राला जेथे ऄल्पकालीन सीमातं वक्र छेदतो, तेथे द्दकंमत द्दनद्दिती झाली 

पाद्दहजे ऄसे बऱ्यार् तज््ारें् मत अहे.  

 

६.७ उतपन्न कर (INCOME TAX)  

 

ईत्पन्न कर हा प्रत्यक्ष करामध्ये ऄंतभूयत होतो. प्रत्यक्ष करामध्ये ईत्पन्न करार्ा सवायद्दधक 

वाटा ऄसतो ऄसे जगामधील सवयर् ऄथयव्यवस्थेत अढळून येते, यास भारतही ऄपवाद 

नाही. सर जेम्स द्दवल्सन यानंी सवयप्रथम ईत्पन्न करार्ी सकंल्पना १८६० मध्ये माडंली. 

सरुुवातीला ईत्पन्न कर हा कें द्राच्या महसलुार्ा मागय होता, परतं ु नतंर तो कें द्र अद्दण 

राज्यामंध्ये ऄनलुंब समन्याय प्रस्थाद्दपत करण्यासाठी कें द्र अद्दण राज्यामंध्ये ईत्पन्न 

महसलुारे् द्दवभाजन करण्यात अले. १८६५ मध्ये बंद केलेला ईत्पन्न कर १८६९ मध्ये 

परत सरुु करण्यात अला. १९२२ च्या कायद्यानसुार ईत्पन्न कर अकारणीसाठीर्ी 

ईत्पन्न पातळी ठरद्दवण्यारे् कायय कर व्यवस्थापनाद्वारे केले जायरे्. हा कायदा १९२२ ते 

१९६१ पयंत कायदा ऄयोग्य अद्दण प्रत्यक्ष कर प्रशासन र्ौकशी सद्दमतीच्या 

द्दशफारशीनसुार ईत्पन्न कर कायदा, १९६१ ऄद्दस्तत्वात अला. १९३९ पूवी ईत्पन्न 

करार्ी पायरी पद्धती ऄद्दस्तत्वात होती. ईत्पन्न कर सधुारणा कायदा, १९३९ नसुार 

ईत्पन्न कराच्या रर्नेत सधुारणा करून स्लॅब पद्धती स्वीकारण्यात ऄली. भारतामध्ये ऄसे 

अढळून येते द्दक, वेळोवेळी ईत्पन्न कराच्या स्लॅब्समध्ये बदल करण्यात अलेले अहेत. 

प्रामखु्याने ईत्पन्न कराच्या तीन प्रमखु सकंल्पना अहेत. त्या अद्दथयक पद्धती, सेवांर्ा 

प्रवाह अद्दण ईत्पन्नातील वाढ या सकंल्पनांच्या अधारावर ईत्पन्न कर कसा अकारावा व 

त्यासाठी कोणत्या पद्धतींर्ा ईपयोग करावा, ह ेठरते.  
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ईत्पन्न कर हा प्रगद्दतशील स्वरूपार्ा ऄसून त्याच्या ईपयोगातून कै्षद्दतज अद्दण ऄनलुंब 

समता/समन्याय प्रस्थाद्दपत करण्यार्ा प्रयत्न केला जातो व हा कर करदेय क्षमता तत्तवाच्या 

अधारावर अकारला जातो. हा कर प्रगद्दतशील स्वरूपार्ा ऄसल्याने ऄद्दधक ईत्पन्न 

ऄसणाऱ्यावंर कमी दराने अकारला जातो. तर गरीब लोकानंा ईत्पन्न करातून सूट द्ददली 

जाते.  

 

६.७.१  उतपन्न करयचे गुण (Merits of Income Tax): 

१)  ईत्पन्न कर हा करदेय क्षमता तत्तवाच्या अधारावर अकारला जातो.  

२)  ईत्पन्न कर प्रगद्दतशील स्वरूपार्ा कर अहे. ईच्र् ईत्पन्न ऄसणाऱ्यावंर ऄद्दधक कर 

तर कमी ईत्पन्न ऄसणाऱ्यावंर कमी कर अकारला जातो.  

३)  ईत्पन्न करारे् स्थान द्दनद्दित ऄसून तो पढेु द्दकंवा मागे हस्तातंररत करता येत नाही.  

४)  ईत्पन्न कराच्या माध्यमातून ईत्पन्नातील द्दवषमता कमी करण्यास मदत होते.  

५)  ऄथयव्यवस्थेत अद्दथयक द्दस्थरता अद्दण अद्दथयक वदृ्धी कायम ठेवण्यासाठी ईत्पन्न 

करार्ा ईपयोग होतो.  

६) ईत्पन्न करामध्ये करव्यवस्थेरे् द्दनद्दितता तत्तव, अद्दथयक तत्तव, ईत्पादकता, 

सोद्दयस्करता अद्दण लवद्दर्कता तत्तवार्ी पररपूतयता होते.  

 

६.७.२ वतामयनकयलीन उतपन्न कर आणण तययची णनयमयांची णस्थती (Present 

Position of Income Tax and Its Rules): 

देशातील प्रत्येक जो ईत्पन्न द्दमळद्दवतो त्या प्रत्येकास ईत्पन्न कर भरावा लागतो. कृषीतून 

द्दमळणाऱ्या ईत्पन्नाशी भारतात ईत्पन्न करातून वगळण्यात अले अहे. देशात ईत्पन्न 

द्दमळवणारी व्यक्ती देशार्ी नागररक ऄसो व द्दवदेशी नागररक ऄसो  ईत्पन्न कर  लागतो. 

दसुऱ्या शब्दात, ईत्पन्न कर ऄसा कर अहे जो व्यद्दक्तगत ऄथवा 'द्दहदूं ऄद्दवभक्त कुटंुबाने' 

द्दमळद्दवलेल्या ईत्पन्नावर अकारला जातो. यातून शेतकरी अद्दण कंपन्या वगळण्यात 

अल्या अहेत. प्रामखु्याने ईत्पन्न कर हा वेतन ईत्पन्न, घरगतुी सपंत्तीपासूनरे् ईत्पन्न, 

भाडंवल प्राप्ती, व्यापारातून द्दमळणार ेईत्पन्न अद्दण आतर स्रोतातून द्दमळणाऱ्या ईत्पन्नावर 

अकारला जातो.  

 

अपण जर मूल्याकंन वषय २०२१-२१ द्दवर्ारात घेतले तर ऄसे अढळून येते द्दक, ईत्पन्न 

कर भरणाऱ्या करदात्यास नवीन कर स्लॅब्स अद्दण जनुा कर स्लॅब्स द्दनवडीसाठी दोन पयायय 

ईपलब्ध अहेत. दोन्हीपैकी कोणत्याही एका पद्धतीर्ा वापर करून करदाता ईत्पन्न कर 

भरू शकतो. यामध्ये वयस्क अद्दण ऄद्दतवयस्कानंा ईत्पन्नामधून ऄद्दधक प्रमाणात सूट 

देण्यात ऄली अह.े २०१४ पूवी भारतात मद्दहलासंाठीही ईत्पन्न कर भरताना अद्दथयक 

ईत्पन्न कर मकु्त ऄसायरे्, परतं ु २०१४ पासून भारतात अलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने 

मद्दहलाना द्ददलेली ऄद्दधकर्ी ईत्पन्नातील सूट काढून टाकली अह.े ईत्पन्न कर हे देशवासी 

अद्दण ऄद्दनवासी भारतीय दोहोंनाही समान अहेत. यामध्ये ईत्पन्न करार्ी अकारणी 

करताना भारत सरकारने करदात्याच्या वयानसुार तीन गटात वगीकरण केले अहे. ते 

म्हणजे  
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१) ६० वषायपेक्षा कमी वयारे् करदाते  

२) ६० ते ८० वयारे् करदाते (वररष्ठ नागररक)  

३) ८० पेक्षा ऄद्दधक वयारे् (ऄद्दत वररष्ठ नागररक)  

 

ईत्पन्न कराच्या केवळ पद्दहल्या स्लॅबमध्ये वयानसुार सवलत अहे. आतर स्लॅब्समध्ये ऄशी 

काही सवलत देण्यात अलेली नाही.  

 

६.७.३ जुनय उतपन्न कर णनयम : (जुने उतपन्न कर स्लॅब्स ) 

 

सवासयधयरण 

नयगररक 

 

 वररष्ठ नयगररक  अणत वररष्ठ 

नयगररक 

उतपन्न रुपये कर दर 

 

उतपन्न रुपये 

 

करयचय दर 

 

दर 

 

२.५ 

लाखापंयंत  

कर माफ  

 

३ लाखापयंत  

 

कर माफ  

 

कर माफ 

२.५ ते ५ 

लाखापयंत  

५% 

 

३ लाख ते ५ 

लाखापयंत  

५% कर माफ 

५ ते १० 

लाखापंयंत  

२०% 

 

५ ते १० 

लाखापंयंत 

२०% 

 

२०% 

 

१० लाखाच्या 

पढेु 

३०%  

 

१० लाखाच्या 

पढेु 

३०%  

 

३०%  

 

 

या पद्धतीमध्ये ईत्पन्न कर कायदा - १९६१ मधील सेक्शन ८०सी अद्दण ८० डी नसुार 

ईत्पन्नातील सवलती द्दमळणार. जर करदात्यास या सेक्शननसुार सवय सवलती 

द्दमळवायच्या ऄसतील, तर त्याला जनु्या कर स्लॅबर्ा पयायय ईपलब्ध अहे. जर नवीन 

ईत्पन्न कर स्लॅब द्दनवडला, तर वरीलप्रमाणे सवयर् सवलती द्दमळणार नाहीत. यार् 

मूल्याकंन वषायसाठी भारत सरकारने करदात्यारं्ा नवीन कर स्लॅब्सर्ा पयायय ईपलब्ध केला 

तो पढुीलप्रमाणे.  

 

६.७.४  भयरतयतील नवीन उतपन्न कर स्लॅब्स मूल्ययांकन वषा २०२१-२२ पयसून  

 

उतपन्न करयचे स्लॅब्स (रुपययांमध्ये ) उतपन्न करयचय दर 

२. ५ लाख रुपयापंयंत  कर नाही.  

२.५ ते ५ लाख रुपयापंयंत  ५ % 

५ लाख ते ७.५ लाख रुपयापंयंत  १० % 

७.५ लाख ते १० लाख रुपयांपयंत  १५ % 

१० लाख ते १२.५ लाख रुपयापंयंत  २० % 
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१२.५ लाख ते १५  लाख रुपयापंयंत २५ %  

१५ लाख रुपयाचं्या पढेु  ३० % 

 

उतपन्न करयवर अणधभयर:  

व्यद्दक्तगत ऄथवा ससं्थात्मकरीत्या ईच्र् ईत्पन्न गटावर ऄसलेल्या ईत्पन्न कराच्या 

मूल्यानसुार ऄद्दधभार अकारला जातो. थोडक्यात, ऄद्दधभार म्हणजे ईत्पन्न करदात्यावर 

अकारला जाणारा ऄद्दतररक्त भार होय. भारतीय ईत्पन्न कर पद्धतीमध्ये पढुीलप्रमाणे 

ऄद्दधभार अकारला जातो.  

 

मूल्ययांकन वषा २०२१-२२ सयठी आकयरण्ययत आलेलय अणधभयर 

 

णनव्वळ उतपन्न मययादय अणधभयरयचय दर 

५० लाख ते १ कोटी रुपये  १०% 

१ कोटी ते २ कोटी रुपये  १५ % 

२ कोटी ते ५ कोटी रुपये  २५ % 

५ कोटी ते १० कोटी रुपये  ३७ % 

१० कोटी पेक्षा जास्त         ३७ % 

 

आरोग्य आणण णशक्षण उपकर : ईत्पन्न कराच्या रक्कमेवर ४ % अरोग्य अद्दण द्दशक्षण 

ईपकर अकारला जातो. द्दवशेष बाब ऄशी अहे द्दक, अरोग्य अद्दण द्दशक्षण ईपकर हा सवय 

ईत्पन्न गटावर एकसारखा म्हणजे ईत्पन्न कर रकमेवर ४ % अकारला जातो.  

 

६.७.७ पययायी न्यूनतम कर  (Alternative Minimum Tax (AMT)): 

पयाययी न्यूनतम कर हा कंपनी नसलेल्या व्यक्तींवर अकारला जातो व तो सेक्शन 115JC 

नसुार १८.५% पेक्षा जास्त नसावा. परतं ुजर करदात्यारे् सपूंणय ईत्पन्न परकीय र्लनात 

पररवतयनीय स्वरूपारे् ऄसल्यास ऄसतो.  

 

नोट: ज्या करदात्यारे् ईत्पन्न ५ लाखापेक्षा कमी ऄसते ऄशा करदात्यांना १२५०० 

रुपयापंयंतर्ा ईत्पन्न कर सूट द्ददला जातो. म्हणजे थोडक्यात ५ लाख रुपयापंयंत ईत्पन्न 

ऄसणाऱ्या व्यक्तीला कुठलाही कर द्यावा लागणार नाही परतं ु५ लाखापेक्षा १ रुपया ईत्पन्न 

जरी ऄद्दधक ऄसले तर त्यास ५ लाखावर १२५०० रुपये ईत्पन्न कर भरावा लागेल.   

 

६.७.८ दुहरेी उतपन्न कर स्लॅब पद्धती (Dual Income Tax System): 

वर नमूद  केल्याप्रमाणे भारत सरकारने दहुेरी ईत्पन्न कर स्लॅब पद्धती स्वीकारलेली अहे. 

हे करदात्यावर ऄवलंबून अह ेद्दक, कोणत्या प्रकारर्ा स्लॅब स्वीकारायर्ा. जनुा ईत्पन्न कर 

स्लॅब करदात्याने स्वीकारल्यास त्यास ईत्पन्न कर ऄद्दधक दराने भरावा लागेल, परतं ुत्यास 

सेक्शन ८० सी अद्दण ८० डी मध्ये नमूद सवय सवलतींर्ा फायदा घेता येणार. तर नवीन 

ईत्पन्न कर स्लॅब करदात्याने स्वीकारला, तर त्यास ईत्पन्न कर कमी दराने लागणार. परतं ु
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त्यास सेक्शन ८० सी अद्दण ८० डी मधील बऱ्यार् सवलती सोडाव्या लागणार त्या 

पढुीलप्रमाणे  

१) सेक्शन १०(५) वाहतूक सवलत  

२) सेक्शन १० (१३ ऄ) घरभाडे सवलत  

३) सेक्शन १० (१४), कायायलयीन अद्दण व्यद्दक्तगत सवलत 

४) सेक्शन १० (१३ ऄ) खासदार / अमदारारें् भते्त  

 

ऄसे एकूण २२ सवलती करदात्यास गमवाव्या लागणार. जर करदात्याने नवीन ईत्पन्न कर 

स्लॅब पद्धतीनसुार ईत्पन्न कर भरल्यास.   

 

६.८ महयमांडळ कर (CORPORATION TAX) 

 

महामंडळ कर हा प्रत्यक्ष कर अहे. हा कर कंपनीला/मंडळाला प्राप्त झालेल्या ईत्पन्नावर 

अकारला जातो. प्रामखु्याने एक वषायच्या कालावधीत महामंडळानंा प्राप्त झालेल्या द्दनव्वळ 

नफ्यावर महामंडळ कर अकारला जातो. महामंडळ कर भरल्यानतंर ईरलेला नफा हा 

भागधारकामंध्ये द्दवतररत केला जातो. १९६० पूवी महामंडळावंर सपुर कर अकारला 

जायर्ा तो अता महामंडळ कर अहे. १९६०-६१ पासून कंपन्यावंरील ईत्पन्न कर व 

महामंडळ कर अकारत. १९६५ पासून दोन्ही कराचं्या एकत्रीकरणातून महामंडळ कर लागू 

केला गेला.  

 

महयमांडळ करयची प्रमखु वैणशष्टये:  

१)  महामंडळ कर हा सरकारने ठरद्दवलेल्या द्दनद्दित दराप्रमाणे कंपन्यांना भरावा लागतो.  

२)  कंपन्यानंा महामंडळ कर भरण्यासाठी वेगवेगळ्या सवलती देण्यात अल्या अहेत.  

३)  नवीन ईत्पादन करणाऱ्या कंपन्यानंा पद्दहले पार् वषय महामंडळ करातून सूट द्ददली 

जाते.  

४)  कंपन्यानंी ईत्पन्न कर भरणे द्दह त्यारं्ी जबाबदारी अह.े  

५)  मागास भागात स्थापन होणाऱ्या नवीन कंपनीसाठी सरुुवातीरे् १० वषय महामंडळ 

करातून सूट देण्यात येते.  

 

६.९ खचा कर (Expenditure Tax) 

 

खर्य कर हा प्रत्यक्ष कर ऄसून तो ग्राहकाचं्या ईत्पन्नाऐवजी त्यानंी केलेल्या खर्ायवर 

अकारला जातो. समता अद्दण प्रशासनीय काययक्षमता तत्तवावर ऄथयतज्् जे. एस. द्दमल, 

ऄल्रेड माशयल, द्दपगू, द्दफशर आत्यादी ऄथयशास्त्र्ांनी खर्य करारे् समथयन केले अहे. कारण 

नागररकाचं्या खर्ायच्या अधारावर त्यारं्ी करदेय क्षमता ऄद्दधक र्ागंल्या पद्धतीने तपासता 

येते. प्रा. कलंदर याचं्या मते, " खर्य कर हा सकंल्पनात्मकदृष्टया ईत्पन्न करापेक्षा ऄद्दधक 
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सोयीस्कर अद्दण ईपयकु्त अह.े तो कायय, बर्त, जोखीम आत्यादी बाबतीत देशाच्या अद्दथयक 

प्रगतीच्या दृद्दष्टकोनातून ऄद्दधक सयुोग्य अह.े" त्यारं्ा ऄसा द्दवश्वास अहे द्दक, खर्य कर हा 

ईत्पन्न करापेक्षा ऄद्दधक सक्षम अह.े मतृ्यू कर, सपंत्ती कर, भाडंवल प्राप्ती कर आत्यादी 

करारं्ा प्रत्यक्ष करामध्ये ऄंतभायव होतो ते ईत्पन्न करारे् भाग अहेत.  

 

६.१० वस्तू कर पद्धती (COMMODITY TAXATION) 

 

जेव्हा वस्तू व सेवांवर ईत्पादनाच्या वेळी ऄथवा ईत्पादन प्रद्दक्रयेत ऄसताना कर अकारला 

जातो त्यास वस्तू कर ऄसे म्हणतात. भारतात वस्तू करारं्ी अकारणी कें द्र सरकार तसेर् 

राज्य सरकार ेकरतात. प्रामखु्याने ईत्पादन शलु्क अद्दण ऄबकारी शलु्क ऄसे दोन प्रकाररे् 

कर भारतात कें द्र सरकारद्वार ेअकारले जातात.   

 

६.११ उतपयदन शुल्क (EXCISE DUTY)  

 

ईपभोक्त्यापयंत पोहोर्ण्याऄगोदर वस्तूच्या ईत्पादनावर अकारल्या जाणाऱ्या कराल 

ईत्पादन शलु्क ऄसे म्हणतात. भारतीय सदं्दवधानातील तरतदुीनसुार, ऄल्कोहोद्दलक अद्दण 

नाकोद्दटक वस्तू सोडता आतर सवय वस्तूंच्या ईत्पादनावर कें द्र सरकार अकारू शकते, यातून 

वगळण्यात अलेल्या वस्तूंच्या ईत्पादनावर राज्य सरकारादं्वार े ईत्पादन शलु्क अकारले 

जाते. ईत्पादन शलु्क हा कें द्र सरकारच्या महसलुार्ा ऄद्दत महत्तवपूणय भाग अहे. भारताच्या 

द्दवत्त अयोगाच्या द्दनदेशानसुार कें द्र सरकारला ईत्पादन शलु्काच्या महसलुातील काही वाटा 

राज्य सरकाराकंडे हस्तातंररत करीत ऄसते.  

 

१९३० पयंत ईत्पादन शलु्क हा फेमस नव्हता. १९१७ मध्ये मोटर द्दस्पररटवर, १९२२ 

मध्ये केरोद्दसनवर, १९२२ मध्ये र्ादंीवर, १९२४ मध्ये कॉटनवर ईत्पादन शलु्क 

अकारला जायर्ा. १९३४ मध्ये कॉटनवरील ईत्पादन शलु्क हटद्दवण्यात अला होता. 

१९३४ पासून आतर वस्तू ईदाहरणाथय  साखर, स्टील, मार्ीस आत्यादी ईत्पादनावरही 

ईत्पादन शलु्क अकारला जाउ लागला. दसुऱ्या महायदु्धाच्या काळात सरकारर्ा वाढीव 

खर्य भागद्दवण्यासाठी  ऄनेक ईत्पादनावंर ईत्पादन शलु्क अकारण्यात अला. १९४९ 

मध्ये द्दमलमध्ये ईत्पाद्ददत होणाऱ्या कपड्यावंर भारत सरकारने परत ईत्पादन शलु्क 

अकारण्यास सरुुवात केली.  

 

१९५३ च्या कर र्ौकशी अयोगाने ऄशी द्दशफारस केली द्दक, नवीन वस्तूंर्ा ऄंतभायव 

ईत्पादन शलु्कामध्ये करावा तसेर् वास्तवात अकारल्या जाणाऱ्या ईत्पादन शलु्कारे् दर 

वाढवावेत. द्दवशेषतः र्हा, कापड, केरोसीन, मार्ीस, साखर आत्यादींवरील. त्यानसुार 

१९५७ मध्ये राज्य सरकारानंी टेक्स्टाइल, साखर अद्दण तंबाखू वरील द्दवक्री कर हटद्दवला 

अद्दण त्या वस्तूंवर कें द्र सरकारने ऄद्दतररक्त ईत्पादन शलु्क अकारले. सरकारद्वारे ईत्पादन 

शलु्कामध्ये वेळोवेळी व्याप्ती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात अले अहेत. भारतीय 
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सदं्दवधानातील कलम २७२ नसुार ईत्पादन अकारणी अद्दण वसलुी कें द्र सरकारद्वार ेकेली 

जाइल तर त्यातील महसूल कें द्र अद्दण राज्यामंध्ये द्दवभाद्दजत होइल.  

 

कें द्रीय उतपयदन शुल्कयतील रयजययांचय वयटय (णवत्त आयोगयच्यय णशफयरशी ) 

णवत्त आयोग उतपयदन शुल्कयतील रयजययचय वयटय 

पद्दहला द्दवत्त अयोग                     ४० % 

दसुरा द्दवत्त अयोग                      २५ % 

द्दतसरा द्दवत्त अयोग                       २० % 

र्ौथा द्दवत्त अयोग                         २० % 

पार्वा द्दवत्त अयोग                       ४० % 

सातवा द्दवत्त अयोग                       ४० % 

अठवा द्दवत्त अयोग                       ४५ % 

नववा द्दवत्त अयोग                         ४५ % 

दहावा द्दवत्त अयोग                      ४७.५ % 

 

ऄशारीतीने कें द्र सरकारच्या महसलुात ईत्पादन शलु्क महत्तवार्ी भूद्दमका बजावते. सोबतर् 

यातील वाटा राज्य सरकाराकंडे हस्तातंररत होत ऄसल्याने राज्याचं्या दृद्दष्टकोनातूनही यारें् 

महत्तव अहे. ईत्पादन शलु्क हा ऄप्रत्यक्ष कर ऄसून तो वस्तूच्या ईत्पादनावर अकारला 

जातो. यारे् हस्तातंरण ईत्पादकाकडून ग्राहकाकंडे अंद्दशक द्दकंवा पूणयतः वस्तूच्या 

द्दकंमतीच्या रूपाने होत ऄसते.  

 

६.१२ अबकयरी शुल्क (CUSTOM DUTY) 

 

अंतरराष्ट्ीय  व्यापारावर अकारल्या जाणाऱ्या करास ऄबकारी शलु्क ऄसे म्हणतात. 

ऄबकारी कर प्रामखु्याने दोन मागायने अकारले जातात. ते म्हणजे अयात शलु्क अद्दण 

द्दनयायत शलु्क. भारत सरकारसाठी ऄबकारी शलु्क  हे एक महत्तवारे् महसलुारे् साधन अह.े 

साधारणतः दसुऱ्या जागद्दतक यदु्धानतंर ऄंतरराष्ट्ीय व्यापार सकुंद्दर्त झाल्याने ऄबकारी 

शलु्क महसलुात मोठया प्रमाणात घट झाली.  

 

ऄबकारी शलु्कारे् प्रमखु र्ार ईिीष्ट ेअहेत.  

१) परकीय वस्तूंच्या / ईत्पादनाच्या स्पधेत देशी ईत्पादकारें् / ईद्योगारें् सरंक्षण करणे.  

२) देशी ईद्योगारं्ी ईत्पादकता वाढद्दवणे.  

३) सरकारर्ा महसूल वाढद्दवणे.  

४) देशातंगयत अवश्यक वस्तूंमध्ये स्वयपूंणयता कायम ठेवणे.  

 

अयात शलु्क अद्दण द्दनयायत शलु्क ऄसे प्रमखु दोन प्रकाररे् ऄबकारी शलु्क ऄसतात.  
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६.१२.१ आययत शुल्क  (Import Duty): 

अयात होणाऱ्या ईत्पादनावर मूल्यानसुार अयात शलु्क अकारले जाते. अयात 

प्रशलु्कार्ा मखु्य हेतू म्हणजे अयात कमीत कमी करणे अद्दण देशी ईत्पादन ससं्थानंा 

सरुक्षा देणे हा अहे. परकीय वस्तू जेव्हा देशाच्या सीमेवरून देशात येतात. तेथे अयात 

शलु्क जमा केले जाते. अयात शलु्कामळेु अयात वस्तूंच्या द्दकमती देशातंगयत बाजारात 

वाढतात. अद्दण मागणीच्या द्दनयमानसुार द्दकमती वाढवल्याने मागणी कमी होउन अयात 

घटण्यावर त्यार्ा पररणाम होतो व देशी ईत्पादनससं्थानंा सरंक्षण प्राप्त होते.  

 

भारतात अयात शलु्क अकारण्यास १९२९ मध्ये सरुुवात झाली. राजकोषीय कायदा 

१९२९ नसुार, भारतात भेदजन्य परकीय धोरणानसुार काही वस्तूंच्या अयातीवर अयात 

शलु्क अकारण्यास सरुुवात केली. द्दवत्तीय कायदा १९६५ ऄंतगयत २० ऑगस्ट १९६५ 

पासून अयात शलु्क सवयमान्य झाला. तेव्हा कच्र्ा मालावर ४०%, प्रद्दक्रयायकु्त मध्यस्थ 

वस्तूंवर ६०%, तर ऄंद्दतम वस्तूंच्या अयातीवर १००% अयात शलु्क द्दनद्दित करण्यात 

अला होता.  

 

एल. के. झा याचं्या ऄध्यक्षतेखालील सद्दमतीने अयात प्रशलु्काबाबत महत्तवपूणय 

सधुारणात्मक द्दशफारशी सरु्द्दवल्या. त्याचं्या द्दशफारशीनसुार महत्तवपूणय मशीन अद्दण 

वेगवेगळ्या अदानावंरील अयात शलु्क कमी करण्यास सरु्द्दवले होते जेणेकरून ऄंद्दतम 

वस्तूंच्या अयातीवर प्रद्दतबंध होइल.  

 

६.१२.२ णनययात शुल्क (Export Duty): 

जेव्हा देशातून वस्तूंर्ी द्दनयायत होत ऄसते ऄशावेळी द्दनयायतीवर सरकारद्वार ेअकारलेल्या 

प्रशलु्कास द्दनयायत प्रशलु्क ऄसे म्हणतात. १९ व्या शतकाच्या ईत्तराधायत आंग्रज सरकारने 

भारतातून होणाऱ्या द्दनयायतीवर द्दनयायत प्रशलु्क अकारून आंग्रज सरकारच्या महसलुात वाढ 

करण्यार्ा प्रयत्न केला होता. पद्दहल्या जागद्दतक यदु्धकाळात द्दनयायत प्रशलु्क बंद करण्यात 

अले होते मात्र ते नतंर अणखी सरुु करण्यात अले.  

 

भारताला स्वातंत्र द्दमळाल्यानंतर ऄद्दधक प्रमाणात द्दनयायत शलु्क द्दनयायतीवर अकारण्यात 

अले. द्दनयायत प्रशलु्क अकारण्यारे् प्रमखु ईद्दिष्ट सरकारर्ा महसूल वाढद्दवणे हा नसून 

देशातंगयत अवश्यक वस्तूंर्ी कमतरता पडू नये व देश ऄशा वस्तूंबाबत स्वयपूंणय ऄसावा हे 

अहे. यासोबतर् ऄशा महत्तवपूणय वस्तूंच्या द्दकमतीत द्दस्थरता राखता यावी यासाठीही 

द्दनयायत शलु्क अकारला जातो. द्दनयायत प्रशलु्क प्रामखु्याने कॉफी, तंबाखू, र्ामडे, 

काळीद्दमरी, कापूस आत्यादी वस्तूच्या द्दनयायतीवर अकारला जातो. भारतातून ऄद्दधकाद्दधक 

द्दनयायत व्हावी यासाठी अयात - द्दनयायत धोरणात महत्तवपूणय तरतदुी केल्या जातात.  

 

भारत सरकार तसेर् राज्य सरकारादं्वार े वेगवेगळे वस्तू कर अकारले जातात. प्रामखु्याने 

वस्तू कर ह ेऄप्रत्यक्ष कर अहेत अद्दण ते प्रमाणशीर स्वरूपारे् अद्दण प्रद्दतगामी स्वरूपारे् 

अहेत. या ऄप्रत्यक्ष करासंदभायत करदेय क्षमता तत्तवारे् पालन होत नाही. परतं ु

ऄल्कोहोद्दलक ईत्पादनावरील, तंबाखूजन्य ईत्पादनावरील ईच्र् ऄप्रत्यक्ष कराच्या 
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माध्यमातून यारं्ा ईपभोग कमी होउन सामाद्दजक कल्याण साधले जाते. यातून दसुऱ्या 

बाजूस सरकारनं ऄद्दधक प्रमाणात महसूलही प्राप्त होतो. ज्यातून सावयजद्दनक खर्य ऄद्दधक 

ऄद्दधक करून सरकारला सामाद्दजक कल्याण्याच्या योजना राबद्दवता येतात. भारतात 

२०१७ पासून वस्तू अद्दण सेवा कर अकारला जाउ लागला अह ेतो कें द्र सरकार अद्दण 

राज्यसरकार याचं्यामध्ये ५०:५० ऄसा महसलुार्ा कर अहे.  

 

६.१३ इष्टतम वस्तू कर प्रणयली (OPTIMUM COMMODITY 

TAXATION)  

 

आष्टतम  कर प्रणाली म्हणजे ज्याच्या रर्नेतून अद्दण अकारणीतून सामाद्दजक कल्याण 

फलन महत्तम होइल. सामाद्दजक कल्याण फलन हे व्यद्दक्तगत कल्याण फलनारे्र् प्रतीक 

ऄसते. म्हणजे व्यद्दक्तगत ईपयोद्दगतेत वाढ झाल्यास सामाद्दजक कल्याणात वाढ होते. यातून 

ऄसे सूद्दर्त होते द्दक कर प्रणाली ऄशी ऄसावी ज्यातून व्यद्दक्तगत सरासरी ईपयोद्दगता 

महत्तम साध्य होइल.  

 

६.१४  कर चकुणवण े आणण कर टयळण े (TAX EVASION AND TAX 

AVOIDANCE) 

 

६.१४.१  कर चुकवेणगरी :  

जगातील जवळपास सवयर् देशात कर र्कुवेद्दगरी अद्दण कर टाळण्याच्या समस्या अहेत. 

ईत्पन्न करावरील रॉयल अयोगाने नमूद केले होते द्दक, २० व्या शतकाच्या सरुुवातीस या 

समस्यानंी गभंीर रूप धारण केले होते. नागररक जरी सावयजद्दनक खर्ायतून स्वतःरे् ईत्पन्न 

वाढवीत ऄसले तरी ते कर भरण्याबाबत प्रामाद्दणक नसतात. कर र्कुवेद्दगरी अद्दण कर 

टाळण्यार्ा प्रयत्न त्यारे्कडून सातत्याने होत ऄसतो. ऄमेररका अद्दण रासं सारख्या 

द्दवकद्दसत देशातही द्दह समस्या गभंीर अहे, तर भारतातील नागररक प्रामाद्दणकपणे 

सरकारकडे कर भरत नाहीत.  

 

"कर र्कुवेद्दगरी म्हणजे ऄशी कोणतीही द्दक्रया ज्याद्वारे ऄसलेले ईत्पन्न लपद्दवले जाते, 

झालेले अद्दथयक व्यवहार लपद्दवले जातात अद्दण अह ेत्यापेक्षा कमी ईत्पन्न दाखवून ऄथवा 

अद्दथयक व्यवहार दाखवून कर र्कुद्दवले जातात त्यास कर र्कुवेद्दगरी ऄसे म्हणतात." 

साध्या शब्दात कर न भरणे द्दकंवा अकारला गेला त्यापेक्षा कमी कर भरण्यार्ा प्रयत्न करणे 

म्हणजे कर र्कुवेद्दगरी होय. कर र्कुवेद्दगरी करणे हा भारतात दडंात्मक गनु्हा अहे.  

 

कर र्कुवेद्दगरी हे प्रमखु कारण अहे देशातील कला पैसा वाढण्यारे्. याच्या पररणामातून 

भाववाढ मोठया प्रमाणात होते व त्यारे् नकुसान समाजातील घटकानंा द्दवशेषतः गरीब 

वगायस ऄद्दधक सहन करावे लागते. यातून ऄथयव्यवस्थेर्ी ईत्पादकीय प्रद्दक्रयाही मंदावते. 

यातून सरकारकडे अवश्यक तेवढा महसूल जमा होत नसल्याने सरकारला अपल्या 

द्दवकास योजनांवरील खर्य कमी करावा लागतो. ज्यातून अद्दथयक द्दवकासार्ी प्रद्दक्रया 
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द्दस्थरावते. प्रत्यक्ष करावरील वाछूं सद्दमतीने याबाबत ऄसे मत व्यक्त केले अहे द्दक, " ह े

बोलणे ऄद्दतशयोक्ती ठरणार नाही द्दक, काळा पैसा अद्दण कर र्कुवेद्दगरी हे देशाच्या 

ऄथयव्यवस्थेला लागलेल्या ककय रोगासारख्या द्दबमाऱ्या अहेत. त्यारं् ंद्दनदान वेळीर् केले गेले 

नाही तर ह्या ऄथयव्यस्थेर्ा नाश करतील.’’ कर र्कुवेद्दगरी हा एक कर र्कद्दवण्यार्ा 

बेकायदेशीर मागय अह,े तरीदेखील कायद्यातील पळवाटारं्ा फायदा घेउन कर टाळले 

जातात.  

 

कर चुकवेणगरीचे मयपन :  

भारतात वेळोवेळी वेगवेगळ्या सद्दमत्यामंाफय त कर र्कुवेद्दगरीरे् मापन करण्यार्ा प्रयत्न 

करण्यात अला अह.े कर र्ौकशी अयोगाने केलेल्या मापनानसुार ५० कोटी रुपयार्ा कर 

र्कुद्दवला अहे. १९५३-५४ दरम्यान कर र्कुद्दवला अहे, ऄसे मत प्राध्यापक कॅलडोर 

यानंी माडंले. रागंणेकराचं्या मापनानसुार भारतात काळा पैसा १९६१-६२ मध्ये ६.९ % 

टक्के होता. त्यात १९६९-७० पयंत वाढ होउन तो १३.३ टक्के झाला. वाछूं सद्दमतीच्या 

ऄंदाजानसुार १९६८-६९ मध्ये केवळ ईत्पन्न कर हा ४७० कोटी रुपयाने र्कुद्दवला गेला. 

एस. एस. प्रसाद याचं्या ऄंदाजानसुार १९५३-५४ ते १९७९-८० दरम्यानच्या 

कालावधीत कर र्कुवेद्दगरी ७०१ कोटी रुपयावंरून १२६११ कोटी रुपयापंयंत वाढली. 

ऄशारीतीने कर र्कुवेद्दगरी भारतात होते.  

 

कर चुकवेणगरीची कयरणे :  

वाछूं सद्दमती म्हणजे प्रत्यक्ष कर प्रशासकीय सद्दमतीने कर र्कुवेद्दगरीर्ी प्रमखु करणे 

पढुीलप्रमाणे सादं्दगतलेली अहते.  

१)  प्रत्यक्ष कर कायद्यानसुार खूप जास्त प्रत्यक्ष करारे् दर अहेत.  

२)  राजकीय पक्षानंा ऄद्दधक देणगी जाते.  

३)  भ्रष्टार्ारी व्यवहारारें् वाढते प्रमाण.  

४)  ऄथयव्यवस्थेतील द्दनभीडता अद्दण लायन्सस व द्दनयम.  

५)  द्दवक्री कर अद्दण आतर ऄप्रत्यक्ष करारे् ईच्र् दर.  

६)  कर कायद्याच्या ऄंमलबजावणीत कुर्कामीपणा.  

७)  नैद्दतक प्रमाणारं्ा ऱ्हास  आतर कारणे.  

८)  लेखाखाते दोषपूणय  

९)  कर कायद्यात गुतंागुतंी अद्दण तटस्थता.  

१०) कर कायद्यारे् ऄयोग्य अद्दण ऄकाययक्षमपणे ऄंलबजावणी.  

११)  रोख व्यवहारारें् ऄद्दधक प्रमाण  

 

६.१४.२ कर टयळण े (Tax Avoidance): 

कर कायद्यातील पळवाटारं्ा फायदा घेउन कर देण्यारे् टाळणे म्हणजेर् कर टाळणे होय. 

करदाते करकायद्यातील पळवाटारं्ा फायदा घेउन अहे. त्यापेक्षा कमी कर भरतात, ऄसे 

द्दनदशयनास येते द्दक, देशात कोणीद्दह नागररक प्रामाद्दणकपणे सरकारला कर भरत नाही. कर 
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कायद्यातं द्ददलेल्या सवलतींर्ा फायदा घेउन प्रत्येकजण करभार कमी करण्यार्ा प्रयत्न 

करतो.  

 

जोफेस द्दस्टद्दग्लट्झ याचं्यानसुार कर टाळण्यारे् प्रमखु मागय तीन ऄवलंद्दबले जातात. ते 

म्हणजे १) कर देणे,  २) पढेु ढकलणे, ३) वेगवेगळ्या कर बास्केटला ईपाय म्हणून कर 

लवाद.  

 

कर टाळण्याच्या द्दवरोधात जगात वेगवेगळे कायदे बनद्दवण्यात अले अहेत. प्रामखु्याने दोन 

प्रकाररे् कायदे कर टाळणे थाबंद्दवण्यासाठी बनद्दवण्यात अले अहेत. सवयसाधारण कर 

टाळणे द्दवरोधी कायदा अद्दण द्दवद्दशष्ट कर टाळणे द्दवरोधी कायदा -  

 

६.१४.३ कर चुकवेणगरी आणण कर टयळण्ययचे पररणयम (Effects of Tax 

Avoidance and Evasion):  

कर र्कुवेद्दगरी अद्दण कर टाळण्यातून आतर करदात्यावर करारे् ऄद्दतररक्त ओझे सहन करावे 

लागते. तसेर् यामळेु सावयजद्दनक खर्ायत कपात होउन देशाच्या अद्दथयक द्दवकासाच्या 

प्रद्दक्रयेत खडं पडतो. भारताच्या सदंभायत लागू पडेल ऄसे यासदंभायत राष्ट्ाध्यक्ष रुझवेल्ट 

यारें् मत, " कर र्कुवेद्दगरी ऄथवा कर टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीर्ा वापर होत 

ऄसतो. काही ऄद्दजबात कर भरत नाहीत तर काही सवलती द्दमळद्दवण्यापरुते कर भरतात, 

तर काही अहे त्यापेक्षा कमी कर भरतात. यामळेु आतर करदात्यावंर ऄद्दतररक्त करार्ा बोजा 

पडतो व यातून देशाच्या ऄथयव्यवस्थेतील सावयजद्दनक खर्ायत कपात होते व अद्दथयक 

द्दवकास थाबंतो. " 

 

कर टाळण्याने ऄथयव्यवस्थेतील काळ्या पैशारे् प्रमाण वाढून त्यारे् प्रद्दतकूल पररणाम 

ऄथयव्यवस्थेवर होतात. कर टाळणे अद्दण काळा पैसा या दोहोंमध्ये परस्पर सबंंध ऄसून 

दोहोंमध्ये धनात्मक सबंंध ऄसतो. कर टाळण्यातून काळा पैसे ऄथयव्यवस्थेत वाढतो तर 

दसुऱ्या बाजूला काळा पैशाच्या साहाय्याने गपु्ततेने अद्दथयक व्यवहार करावे लागत ऄसल्याने 

कर टाळले जातात. थोडक्यात कर टाळणे अद्दण काळापैसा हे दोन्ही एकमेकाचं्या हातात 

हात घालून काम करतात. यातून प्रामाद्दणकपणे कर भरणारावंर करारे् ऄद्दतररक्त ओझे 

टाकले जाते व यातून अद्दथयक सते्तरे् कें द्रीकरण झाल्याने ते अद्दथयक अद्दण सामाद्दजक 

नैद्दतकतेस धोकादायक ठरणारे ऄसते.   

 

कर टाळण्याने करार्ी समता कायदेशीर कृतीकडून बेकायदेशीर कृतीकडे वळद्दवली जाते. 

ज ेकरदाते कर टाळतात  ऄथवा करर्कुवेद्दगरी करतात व त्यारें्वर कायदेशीर कारवाइ होत 

नाही ऄशा पररद्दस्थती प्रामाद्दणकपणे कर भरणा करणाऱ्या करदात्यांर्ा कर कायद्यावरून 

द्दवश्वास कमी होतो. वाछूं सद्दमतीने ऄगदी योग्य म्हटले अहे द्दक, "हे बोलणे ऄद्दतशयोक्ती 

ठरणार नाही द्दक, काळा पैसा अद्दण कर टाळणे हे एखाद्या कॅन्सरसारख्या वाढत जाणाऱ्या 

द्दबमारी सारखे अहे. ते वेळीर् थाबंद्दवले नाही तर द्दवनाश ठरलेला." ऄशा रीतीने कर 

टाळण्यातून सामाद्दजक स्वास्थास मोठी हानी होत ऄसते.  
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६.१४.४ कर कययद्ययतील णशक्षेच्यय तरतुदी  ( Provision of Punishment in the 

Law): 

कर र्कुवेद्दगरी ऄथवा कर टाळणाऱ्यासंाठी कर कायद्यातील द्दशके्षच्या तरतदुी  

१) उतपन्न करयचे ररटन्सा न भरल्ययस :  

ईत्पन्न कर कायद्यातील सबसेक्शन १३९ नसुार प्रत्येक करदात्यास द्ददलेल्या तारखेच्या 

अत ईत्पन्न कर ररटन्सय भरणे बंधनकारक ऄसते. जर करदाता ईत्पन्न कर ररटन्सय 

भरण्यात ऄपयशी ठरला तर कर प्रशासन त्याच्यावर ५००० रुपयार्ा दडं अकारण्यार्ा 

ऄद्दधकार कर प्रशासनास अह.े  

 

२) कर देण्ययत अपयशी ठरल्ययस : 

जर करदाता सपूंणय ऄथवा ऄशंतः कर भरणा करण्यात ऄपयशी ठरला ऄथवा त्याने ररटन्सय 

द्दकंवा व्याज नाही भरले तर ईत्पन्न कर कायद्यातील सेक्शन १४०ऄ(१) नसुार त्यास 

द्दडफॉल्टर घोशीत केले जाते. ऄशा करदात्यास ईत्पन्न कर कायदा सेक्शन २२१(१) 

नसुार मूल्यमापन ऄद्दधकारी द्दडफॉल्टर म्हणून घोद्दषत करतो व त्यास र्कुद्दवलेल्या 

कराआतका दडं त्याच्याकडून वसूल केला जातो परतं ु त्याने वैध कारण द्ददल्यास दडं 

अकारला जात नाही.  

 

३) खयतययचे लेखयपरीक्षण न केल्ययस :  

कर प्रशासनाने द्ददलेल्या सूर्नेप्रमाणे ३० द्ददवसाच्या अत कर देय केले नाही, तर ऄशा 

करदात्यास ऑथॉररटीद्वार ेद्दडफॉल्टर घोद्दषत केले जाते. ऄशा द्दडफॉल्टरवर सेक्शन ९२(आ) 

नसुार १ लाख रुपये दडं अकारला जातो.  

 

४) वयस्तव उतपन्नयची दडवणूक केल्ययस : 

जर कोणी ईत्पन्न दडवून कर र्कुवेद्दगरी करीत ऄसल्यास ईत्पन्न कर कायद्यातील सेक्शन 

२७१(सी) नसुार दडं अकारला जातो. कर र्कुवेद्दगरीसाठी १००७ ते ३००७ पयंत दडं 

अकारण्यार्ी तरतूद कायद्यात अह.े वेगवेगळ्या पररस्थीसदंभायत वेगवेगळ्या प्रकार े दडं 

अकारण्यार्ी तरतूद कर कायद्यात अहे.  

 

५) उतपन्न कर सूचनेचे पयलन करण्ययस असमथा ठरल्ययस :  

ईत्पन्न कर द्दवभागाने जारी केलेल्या सूर्नांरे् पालन करदात्यास करणे बंधनकारक ऄसते. 

जर करदात्याने ईत्पन्न कर द्दवभागाच्या सूर्नांरे् पालन केले नाही तर कर कायद्यातील 

सेक्शन १४५(१) नसुार ऄथवा सेक्शन १४३(२) नसुार कर द्दवभाग अवश्यक ती माद्दहती 

द्दलद्दखत स्वरूपात करदात्याकडून मागू शकते.  

 

६.१५ सयरयांश (SUMMARY)   

 

सावयजद्दनक द्दवत्ताच्या ऄभ्यासातून द्दवद्यार्थयांना सरकारच्या अद्दथयक धोरणासदंभायत 

द्दवशेषतः राजकोषीय धोरणाबाबत ्ान प्राप्त होते. देशाच्या ऄथयव्यवस्थेर्ा आद्दच्छत अद्दथयक 
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द्दवकास साध्य करण्यासाठी अद्दण ऄथयव्यवस्थेत अद्दथयक द्दस्थरता द्दटकवून ठेवण्यासाठी 

वेळोवेळी सरकारद्वारे राबद्दवल्या जाणाऱ्या धोरणारं्ा ऄभ्यास यातून होतो.  

 

प्रस्ततु प्रकरणात करासबंंधीर्ी माद्दहती अद्दण कर अकारणीर्ी तत्तवे व ईिीष्ट ेअद्दण करारे् 

पररणाम द्दवशद करण्यात अले अहेत. कर हा सरकारच्या महसलुात वाढ करण्यासाठी 

ईपयोगी ऄसे साधन अहे, परतं ु जनतेच्या दृद्दष्टकोनातून हे वेदनादायी अहे. वास्तवात 

प्रत्येक नागररक हा करदाता ऄसतो. प्रत्यक्ष ऄथवा ऄप्रत्यक्ष करापैंकी कुठलेतरी कर 

नागररकाकंडून भरले जातात. थोडक्यात व्यक्ती श्रीमंत गटातील ऄसो ऄथवा गरीब 

गटातील नागररकानंा कर भरावेत लागतात. या द्दवषयार्ा ऄभ्यास द्दवद्यार्थयांना शैक्षद्दणक 

जीवनात तसेर् व्यद्दक्तगत जीवनातही यशस्वी होण्यासाठी ईपयोगी ठरतो. 

 

६.१६ प्रश्न (QUESTIONS) 

 

१.  प्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? सागूंन प्रत्यक्ष करारे् गणु व मयायदा स्पष्ट करा. 

२. ऄप्रत्यक्ष करार्ी व्याख्या देउन गणु स्पष्ट करा. 

३. कै्षद्दतज क्षमता व ऄनलुंब क्षमता या सकंल्पना स्पष्ट करा. 

४. जनेु ईत्पन्न कर स्लॅब्स व नद्दवन ईत्पन्न कर स्लॅब्स स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

***** 
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मॉडयुल IV 

७ 
सधुारणा व शासन - I 

 

घटक रचना   

७.० ईद्दीष्ट े 

७.१ प्रस्तावना  

७.२ ववत्तीय वनयम  

७.३ अंतरराष्ट्रीय अवण भारतीय ऄनभुव  

७.४ ववकें द्रीकरण  

७.५ साराशं    

७.५ प्रश्न  

 

७.० ाईद्दीष्ट े(OBJECTIVES)  

 

ऄथथशास्त्राच्या, ववद्यार्थयाांना ववत्तीय धोरण म्हणजे काय हे मावहत ऄसणे अवश्यक अहे. ते 

कसे तयार केले जाते अवण तयार करताना शासनाने कोणते वनयम पाळले पावहज?े ह े

प्रकरण ववद्यार्थयाांना वरील प्रश्नाचंी ईत्तर े शोधण्यास मदत करले. तसेच या प्रकरणाच्या 

माध्यमातून  ववत्तीय धोरणाच्या ववकें द्रीकरणावर प्रकाश टाकला अहे. कर प्रणाली अवण 

कर अकारणी, सरकारी खचथ, आतर सरकारी ववत्तीय सबंंध याची चचाथ या प्रकरणात 

करण्यात अली अहे. 

 

७.१ प्रस्तावना (INTRODUCTION)  

 

राजकोषीय धोरण हा सावथजवनक ववत्ताचा एक महत्त्वाचा भाग अहे. पॉल सॅम्यएुलसन 

याचं्या म्हणण्यानसुार, ‚राजकोषीय धोरणाचा ऄथथ सावथजवनक खचथ अवण कर 

अकारणीसदंभाथत सरकारने जाहीर केलेले धोरण होय.‛ अथथर वस्मथ म्हणतात की, 

राजकोषीय धोरण सरकारद्वार े सावथजवनक खचथ, कर अकारणी अवण सावथजवनक कजथ 

यासाठी वापरते ज्याचा पररणाम देशातंगथत ईत्पादन, रोजगार अवण ईत्पन्नाच्या पातळीवर 

होतो. प्रा. वलपसे याचं्या मते, राजकोषीय धोरण हे एखाद्या देशाच्या अवथथक ववकासाचे 

स्थूल-अवथथक ईवद्दष्टे साध्य करण्याचे साधन अहे. ऄशाप्रकार,े ववत्तीय धोरण हे अवथथक 

ववकासाच्या स्थूल ऄथथशास्त्रीय ईद्दीष्टासंाठी सरकारने राबववलेले धोरण अहे, खालील 

वववेचनावरून अपणास राजकोषीय धोरण ऄवधक स्पष्ट होइल. 
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७.२ ववत्तीय वनयम (FISCAL RULES)  

 

ओइसीडी च्या (अवथथक सहकार अवण ववकास ससं्था) ऄथथसकंल्पीय प्रविया अवण 

कायथपद्धतीनसुार, एक राजकोषीय वनयम म्हणजे ऄथथसकंल्पीय धोरणावर दीघथकालीन 

मयाथदा घालणे. ऄशा मयाथदेवशवाय शासन ऄवनयवंितपणे खचथ करले ज्यामळेु राजकोषीय 

तटु वाढू शकते. ववत्तीय वनयमात दोन मूलभूत वैवशष््टये ऄसतात. पवहले म्हणज,े राजकोषीय 

धोरण हे  कायदेमंडळ  अवण मंविमंडळाने घेतलेल्या राजकीय वनणथयांना बंधने घालते. 

अवण दसुर ेम्हणजे, राजकोषीय धोरण कायथकारी ससं्थेस ववत्तीय व्यवस्थापनास मागथदशथक 

म्हणून काम करते. राजकोषीय वनयम सरकारला ववत्तीय ईद्दीष्ट े अवण वशस्त साध्य 

करण्यात मदत करू शकतात, परतं ुसवथ देशासंाठी एकच वनयम लागू होउ शकत नाही. 
 

राजकोषीय वनयम हे काही देशात कायद्यावंर अधाररत ऄसू शकतात वकंवा ते सवंवधान, 

तसेच प्राथवमक वकंवा दयु्यम कायद्यामध्ये ऄंतभूथत ऄसू शकतात. काही देशात ते 

सावथजवनक राजकीय वचनबद्धतेमध्ये वकंवा ववत्त मंिालयाने ठरवलेल्या वनयमांनसुार 

राजकोषीय वनयम ठरवू शकतात. राजकोषीय वनयमाचें ऑस्रेवलया हे एक मनोरजंक 

ईदाहरण अहे. कारण त्यामध्ये चारही प्रकारचे वनयम अहेत. त्यापैकी तीन वनयमांना  

कायदेशीर अधार  अहे.  ऄथथसकंल्प  प्रामावणकपणा कायदा (The Budget Honesty 

Act), जी एक भक्कम  राजकीय बावंधलकी अहे; कजाथच्या वनयमनासाठी, सदर कायदा 

वनमाथण करण्यात अला अहे. ऄंतगथत वनयम अवण धोरण वनवमथती यासाठी जपान अवण 

कोररया देशात  केवळ खचाथचे वनयम अहेत
1
. 

 

७.२.१ राजकोषीय वनयमाांची ाईवद्दष्ट े(Aims of Fiscal Rules): 

डेवव्हड कोवेन, थायलंडमधील अयएमएफ क्षमता ववकास कायाथलयाचे सचंालक 

(सीडीओटी) याचं्या मते राजकोषीय वनयमानंी पढुील लक्ष्ये गाठली पावहजे.  
 

१. सबुोधता राजकोषीय वनयम हे वनणथय घेणार े अवण जनता यानंा समजला 

पावहजे. 

२. शाश्वतता दीघथकालीन वटकाव सवुनवित करण्यासाठी वनयमाचें पालन करणे 

ईपयकु्त ऄसावे. 

३. वस्थरीकरण वनयमाचे पालन केल्याने समग्रलक्षी-अवथथक वस्थरतेस हातभार 

लागला पावहजे वकंवा ऄवस्थरता कमी झाली पावहजे. 

४. कायथकारी 

मागथदशथन 

वावषथक ऄथथसकंल्प प्रवियेत या वनयमाचे स्पष्ट मागथदशथन शक्य झाले 

पावहजे. 

५. लववचकता ववश्वासाहथता वनमाथण करण्यासाठी, एखादा वनयम वटकून रावहला अवण 

एखाद द सऱ्या ऄपयशाने तो सोडला जाउ नये. 

६. पडताळणी सरकारने या वनयमांचे पालन केले अहे की नाही याची पडताळणी 

करणे शक्य झाले पावहजे. 

                                                           
1
 1 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/gov_glance-2013-26-

en.pdf?expires=1621580112&id=id&accname=guest&checksum=5061DFE2D3A5123CDAA03D8B5D2E45A

0 
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७.२.२ राजकोषीय वनयमाांचे प्रकार: 

१.  कजााचे वनयम:  सावथजवनक कजाथसाठी एक स्पष्ट मयाथदा वनधाथ ररत करते. 

२.  ाऄथासांकल्पीय वशल्लक वनयम: सावथजवनक कजाथचे प्रमाण वाढीस  प्रवतबंध करणार.े 

३.  खचााचे वनयम: एकूण / प्राथवमक / चालू खचथ मयाथवदत करणार.े 

४.  महसूल वनयम: महसूला वर मयाथदा घालणे वकंवा महसलुाचे स्तर ठरवणार.े 

 

७.२.३ राजकोषीय वनयमाांचे यश पुढील पररवस्थतीवर ाऄवलांबून ाऄसते: 

ाऄ. ाऄवधक यशस्वी वनयम: 

१.  वस्थर / चागंल्या अवथथक पररवस्थतीत. 

२.  स्थावनक सरकारी ववत्त वनयिंणासाठी. 

३.  अवथथक सकंटातून बाहेर पडत ऄसताना: काही बाबतीत पावहले जाउशकते (जरी ते 

चकुीच्या कारणामंळेु घडले ऄसेल तरीही) 

 

ब. कमी यशस्वी वनयम: 

१. ऄपरु ेसामावजक पाठबळ.  

२. गभंीर अवथथक सकंट अल्यास. 

३. सवथ अवथथक पररवस्थतीचा सामना करताना. 

४. जेव्हा वनयम पाळण्यास िासदायक होतात. 

 

७.२.४. ववत्तीय वनयम ाअवण राजकोषीय जबाबदारी कायदे Fiscal rules and 

fiscal responsibility laws (FRLs): 

राजकोषीय जबाबदारी कायदे अपेवक्षत ववत्तीय ध्येय्य गाठण्यासाठी ईपयकु्त साधनेअहेत. 

राजकोषीय जबाबदारी कायदे हे राजकोषीय धोरणे, प्रविया अवण राजकोषीय 

योजनामंधील अवथथक धोरण अवण त्याचंी ईद्दीष्टे याचें पालन करण्यासाठी सरकारने 

वचनबद्ध करुन ववत्तीय वशस्त, पारदशथकता, ईत्तरदावयत्व अवण वस्थरता सधुारण्यासाठी 

केलेली व्यवस्था अहे. वतचे यश हे योग्य रचना अवण ववस्ततृ राजकीय समथथन अवण 

स्वीकृती यावर ऄवलंबून अहे. 

 

राजकोषीय वनयमामंळेु राजकोषीय जबाबदारी कायद्याची अवश्यकता ऄवधक कें वद्रत 

अवण बंधनकारक बनू शकते. राजकोषीय वनयमांणी बदलत्या अवथथक पररवस्थतीत 

ज्यावठकाणी लववचकतेची अवश्यकता ऄसेल तेथे ऄंमलबजावणीच्या अवश्यकतेनसुार  

सतंलुन राखणे अवश्यक अहे. राजकोषीय जबाबदारी कायदे अवण ववत्तीय वनयमांना 

परुसेे ववत्तीय वनरीक्षण अवण व्यवस्थापन क्षमता याचें पाठबळ ऄसणे अवश्यक अहे . देश 

वववशष्ट पररवस्थतीमध्ये  याचें मूल्यमापन  करणे अवश्यक अहे. 
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७.२.५ राजकोषीय जबाबदारी कायद्याांची ाअवश्यकता: 

१.  कजथ अवण तटु यामधील. 

-  ऄसरुवक्षतता 

-  कजथ अवण तटुीचे चि. 

-  अंतर-वपढ्यामधील मदुद््याचंा ववचार नसणे. 

२.  ववत्तीय / ऄथथसकंल्पातील वशस्तीचा ऄभाव. 

३.  ववत्तीय धोरणानंा पायबंद नसणे. 

४.  ववत्तीय धोरण पारदशथक, जबाबदार अवण / वकंवा सवु्यववस्थत प्रविया नसणे. 

५. कधीकधी कोणतेही वास्तववक ववत्तीय धोरण काम करत नाही. 

 

वरील पररवस्थती मध्ये राजकोषीय जबाबदारी कायद्यांची अवश्यकता भासते. 

 

७.३ ाअांतरराष्ट्रीय ाअवण भारतीय ाऄनुभव (INTERNATIONAL AND 

INDIAN EXPERIENCE)  

 

७.३.१ ाअांतरराष्ट्रीय ाऄनुभव: 

१. वचली - २००६ ववत्तीय जबाबदारी कायदा: 

- ववत्तीय वनयम: रचनात्मक वशल्लक. 

- वनवतृ्तीवेतन अवण वस्थरीकरण वनधीसह ववववध वनधी स्थावपत करणे. 

- ववत्तीय ऄहवालानसुार वाढलेले अकवस्मक दावयत्व. 

 

२. ाअयलंड - २०१२ ववत्तीय जबाबदारी कायदा: 

-  ववत्तीय वनयम: सामान्य ऄथथसंकल्पीय वशल्लक अवण कजाथचे वनयम, वस्थरता अवण 

वाढीच्या कराराशी ससुगंत; सधुारात्मक यिंणा अवण मंजरुींचा समावेश अहे. 

-  मध्यम मदुतीच्या ऄथथसकंल्पीय ईद्दीष्टे ठरवणे. 

-  वाढीव ववत्तीय ऄहवाल 

-  ववत्तीय पररषद स्थापन करणे. 

 

३. पेरू - २०१३ ववत्तीय जबाबदारी ाअवण पारदशाकता कायदा: 

-  ववत्तीय वनयम: रचनात्मक वशल्लक वनयम अवण कजथ वनयम, मंजरुींसह 

-  एक मध्यम-मदुतीतील व्यापक अवथथक रचनेची अवश्यकता. 

-  कें द्र सरकारसाठी एक ववत्तीय वस्थरीकरण वनधी तयार करणे. 

-  एक ववत्तीय पररषद स्थापन करणे. 
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४. थायलांड - २०१८ ववत्तीय जबाबदारी कायदा: 

-  सावथजवनक गुतंवणूकीवर ववत्तीय वनयम. 

-  राष्ट्रीय ववत्तीय धोरण मंडळ स्थापन करणे 

-  एका मध्यम-मदुतीच्या ववत्तीय चौकटीची अवश्यकता. 

-  हस्तातंरण अवण कजाथची मयाथदा वनवित करण्याची प्रविया स्थावपत करणे. 

-  ववशेवषकृत पारदशथकता अवण जबाबदारीची अवश्यकता. 

 

७.३.२ भारतीय ाऄनुभव: 

सन २००३ साली  भारतामध्ये ववत्तीय दावयत्व व ऄथथसंकल्प व्यवस्थापन ऄवधवनयम 

(Fiscal Responsibility and Budget Management) हा कायदा ववत्तीय वशस्त 

कायम करण्यासाठी करण्यात अला. ववत्तीय तूट कमी करणे अवण महसूल तूट दूर 

करण्याचे लक्ष्य वनवित करून, भारतातील अवथथक एकिीकरणाच्या वदशेने ईचलले गेलेले 

हे एक मोठे कायदेशीर पाउल मानले जाते. 

 

भारतामध्ये ववत्तीय दावयत्व व ाऄथासांकल्प व्यवस्थापन ाऄवधवनयम (Fiscal 

Responsibility and Budget Management) कायद्याची ाअवश्यकता: 

१९९० अवण २००० च्या दशकात भारतात कजथ घेण्याची पातळी खूपच जास्त होती. 

भारतीय ऄथथव्यवस्था कमकुवत होती कारण त्यात ईच्च ववत्तीय तूट, ईच्च महसूल तूट 

अवण राष्ट्रीय ईत्पन्न अवण कजथ याचें ईच्च प्रमाण होते.२००३ पयांत सरकार सतत कजथ 

घेत रावहले अवण पररणामी कजाथने भारतीय ऄथथव्यवस्थेवर गभंीर पररणाम केला. पूवीच्या 

कजाांच्या व्याज देयकासाठी बरचे कजथ वापरले गेले होते, ते ईत्पादक-हेतूंसाठी वापरले 

नव्हते. याचा पररणाम म्हणजे व्याज देयके ही सरकारची सवाथत मोठी खचाथची बाब बनली 

होती.त्यानतंर ऄनेक ऄथथशास्त्रज्ांनी सरकारला ऄसा आशारा वदला की ही पररवस्थती 

ऄथथव्यवस्थेसाठी योग्य नाही. देश कजाथच्या सापळ्यात ऄडकू नये यासाठी कायदेशीर 

पावले ईचलण्याचा सल्ला त्यांनी वदला. भारताच्या संसद सदस्यानंासदु्धा ऄसे वाटत होते 

की भारत सरकारने अपल्या खचाथसाठी जास्त कजथ घेण्यावर वनयिंण ठेवले पावहजे. 

म्हणूनच सन २००० मध्ये त्यानंी खचथ अवण कजाथच्या बाबतीत जबाबदारी अवण वशस्त 

अणण्यासाठी ववधेयक अणले. हे ववधेयक सन२००३ मध्ये भारतीय संसदेने मंजूर केले 

अवण ते ववत्तीय जबाबदारी अवण ऄंदाजपिक व्यवस्थापन कायदा म्हणून ओळखले गेले.  

 

ववत्तीय जबाबदारी ाअवण ाऄांदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा २००३ (Fiscal 

Responsibility and Budget Management):   

तत्कालीन ऄथथमंिी श्री. यशवतं वसन्हा यांनी वडसेंबर २००० मध्ये Fiscal 

Responsibility and Budget Management bill भारतीय ससंदेत सादर केले . 

ववधेयकाच्या सरुुवातीच्या अवतृ्तीत तरतदुी फारच कठोर होत्या. बऱ् याच चचंनतंर FRBM 

कायदा होण्यासाठी २००३मध्ये या ववधेयकाची सौम्य अवतृ्ती मंजूर केली गेली. व 

भारतात ववत्तीय जबाबदारी अवण ऄंदाजपिक व्यवस्थापन कायदा २००३, ५ जलैु 

२००४ पासून लागू झाला. 
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ववत्तीय जबाबदारी ाअवण ाऄांदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा २००३ ची ाईवद्दष्ट:े 

ववत्तीय जबाबदारी अवण ऄंदाजपिक व्यवस्थापन कायदा म्हणजे सरकारी महसूल अवण 

सरकारी खचाथचे सतंलुन राखणे या सदंभाथत अहे. या कायद्याची ईवद्दष्टे पढुीलप्रमाणे: 

 

ववत्तीय वशस्त: 

 खचथ, महसूल अवण कजाथचे कुशल व्यवस्थापन. 

 समग्रलक्षी अवथथक वस्थरता. 

 राजकोषीय  अवण मौवद्रक धोरण याचं्यात समन्वय. 

 शासनाच्या राजकोषीय कायाथत पारदशथकता. 

 सतंवुलत ऄथथसकंल्प. 

 

याव्यवतररक्त, या ऄवधवनयमातून देशातील महागाइ व्यवस्थावपत करण्यासाठी ररझव्हथ बकँ 

ऑफ आंवडयाला (अरबीअय) अवश्यक स्वातंत्र्य वमळेल ऄशी अपेक्षा करण्यात अली. 

 

ववत्तीय जबाबदारी ाअवण ाऄांदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा २००३ मधील तरतुदी: 

 

मध्यम-मदुतीच्या ववत्तीय धोरणात FRBM कायद्याने चार ववत्तीय वनदंशक जाहीर करण्याचे 

अदेश वदले अहेत.  ते पढुील प्रमाणे: 

१.  राष्ट्रीय ईत्पन्नाच्या टक्केवारीनसुार महसूल तूट 

२.  राष्ट्रीय ईत्पन्नाच्या टक्केवारीनसुार ववत्तीय तूट. 

३.  राष्ट्रीय ईत्पन्नाच्या टक्केवारीनसुार कर महसूल. 

४.  राष्ट्रीय ईत्पन्नाच्या टक्केवारीनसुार एकूण थकबाकी. 

 

FRBM कायद्याने ववत्तीय तूट अवण महसूल तूट यासाठी लक्ष्य वनधाथररत करण्यात अले 

अहे. 

 

एफअरबीएम कायद्यात ऄथथसकंल्पासमवेत देशाच्या ववत्तीय धोरणाच्या संदभाथत काही 

कागदपिेही भारतीय संसदेत माडंली जाने अवश्यक करण्यात अले. यामध्ये मध्यम-

मदुतीचे राजकोषीय धोरण ववधान (the Medium-term Fiscal Policy Statement), 

राजकोषीय धोरणाचे धोरणात्मक ववधान (Fiscal Policy Strategy Statement), मॅिो-

आकॉनॉवमक फे्रमवकथ  स्टेटमेंट (Macro-economic Framework Statement) अवण 

मध्यम मदुतीच्या खचथ फे्रमवकथ  स्टेटमेंट (Medium-term Expenditure Framework 

Statement) चा समावेश होता. ऄवधक तपशीलासंाठी ऄथथसकंल्पातील कागदपिाचें 

तपशील तपासा. 
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सन २००८ – २००९ पयंत पूणा करण्याची प्रारांवभक लक्ष्ये: 

१.  महसूली तुटीचे लक्ष्य: ३१ माचथ २००९ पयांत महसलुी तूट पूणथपणे दूर केली जावी. 

दर वषी वावषथक कपात जीडीपीच्या ०.५%  करण्याचे ईद्दीष्ट वनधाथररत करण्यात अले 

होते. 

२.  राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य: ३१ माचथ २००९ पयांत राजकोषीय तटु ३% पयांत कमी 

करावी. दर वषी वावषथक कपात जीडीपीच्या ०.३% करण्याचे ईद्दीष्ट वनधाथररत 

करण्यात अले होते. 

३.  ाअकवस्मक दावयत्व: सन २००४-०५ पासून कें द्र सरकारणे कोणत्याही अवथथक 

वषाथत जीडीपीच्या ०५% पेक्षा जास्त रक्कम एकवित वाढीची हमी देणार नाही. 

४.  ाऄवतररक्त दावयत्व: ऄवतररक्त देयता (सध्याच्या वववनमय दरावर बाह्य कजाथसह) 

२००४-०५ पयांत जीडीपीच्या ९% पयांत कमी केले जावे. त्यानतंरच्या प्रत्येक वषाथत 

जीडीपीच्या १% वकमान वावषथक कपात करण्याचे वनधाथररत केले गेले. 

५.  ाअरबीाअयद्वार ेसरकारी बााँडची खरदेी: १ एवप्रल २००६ पासून पढेु अरबीअयद्वार े 

सरकारी बाडँची खरदेी थाबंववणे. यामळेु सरकारला थेट अरबीअयकडून कजथ 

घेण्यापासून मज्जाव करण्यात अला. 

 

माचा २००९ पयंत सरकारने एफाअरबीएम कायद्याने वदलेली लक्ष्य पूणा केले का? 

या प्रश्नाचे ईत्तर नाही ऄसे अहे. या कायद्याची ऄंमलबजावणी करीत ऄसताना सरकारने 

२००७-०८ मध्ये ववत्तीय तूट जीडीपीच्या २.७% अवण महसूल तूट जीडीपीच्या १.१% 

पयांत कमी केली. तथावप, लक्ष्य पूणथ केले गेले नाही. २००७-०८  मध्ये जागवतक ववत्तीय 

सकंटामळेु सरकारला ऄथथव्यवस्थेतील ससंाधनाचंा ऄवतररक्त वापर करण्यास प्रवतृ्त केले. 

पररणामी जागवतक सकंटाच्या पाश्वथभूमीवर ववत्तीय लक्ष्यानंा तात्परुते स्थवगत करावे लागले. 

 

एफाअरबीएम कायद्यातील दुरुस्ती: 

सन २०१२ अवण २०१५ मध्ये एफअरबीएम कायद्यात लक्षणीय सधुारणा करण्यात 

अल्या ज्यायोगे ईवद्दष्ट प्राप्ती चे  वषथ वशवथल केले गेले. ‚प्रभावी महसूल तूट‛ (E.R.D) 

नावाची एक नवीन सकंल्पना देखील अणली गेली. एफअरबीएम मधील दरुुस्तीद्वार े

‘मध्यम मदुत खचथ फे्रमवकथ  स्टेटमेंट’(‘Medium Term Expenditure Framework 

Statement’) ची गरज व्यक्त करण्यात अली. 

 

सन-२०१२ मध्ये एफाअरबीएम कायद्यातील दुरुस्तीनांतर सन- २०१५ पयंत 

गाठावयाचे लक्ष: 

१. महसूल तूट लक्ष्य: ३१ माचथ २०१५ पयांत महसलुी तूट पूणथपणे दूर केली जावी. 

वकमान वावषथक कपात करण्याचे ईद्दीष्ट जीडीपीच्या ०.५% होते. 

२. ववत्तीय तूट लक्ष्य: ववत्तीय तूट ३१ माचथ २०१५ पयांत जीडीपीच्या ३% पयांत कमी 

करावी. वकमान वावषथक कपात करण्याचे लक्ष्य जीडीपीच्या ०. ३% होते. 
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सन-२०१५ मध्ये एफाअरबीएम कायद्यात सुधारणा झाल्यानांतर सन-२०१८ पयंत 

गाठावयाचे लक्ष:  

१. महसूल तूट लक्ष्य: ३१ माचथ २०१८ पयांत महसलुी तूट पूणथपणे दूर केली जावी. 

वकमान वावषथक कपात करण्याचे ईद्दीष्ट जीडीपीच्या ०.५% होते. 

२. ववत्तीय तूट लक्ष्य: ववत्तीय तूट ३१ माचथ, २०१८ पयांत जीडीपीच्या ३% पयांत कमी 

करावी. वकमान वावषथक कपात करण्याचे लक्ष्य जीडीपीच्या ०३% होते. 

 

एनके वसांग याांच्या ाऄध्यक्षतेखाली एफाअरबीएम ाअढावा सवमतीच्या वशफारसी: 

सरकारच्या मते एफअरबीएम कायद्याने ठरववलेली लक्ष्ये गाठण्यासाठी खूपच कठीण 

अहेत. मे २०१६ मध्ये सरकारने एफअरबीएम कायद्याचा अढावा घेण्यासाठी एन.के. 

वसहं याचं्या नेततृ्वाखाली एक सवमती गठीत केली. सवमतीने ऄशी वशफारस केली की ३१ 

माचथ २०२० पयांत  ववत्तीय तूट जीडीपीच्या ३ टक्के पयांत खाली अणण्याचे लक्ष वनधाथररत 

केले पावहजे, २०२०-२१ मध्ये ती २.८ टक्क्यावंर अवण २०२३ पयांत २.५. टक्क्यापंयांत 

खाली अणावी. 

 

सवमतीने कजथ हा ववत्तीय धोरणाचे मखु्य लक्ष्य म्हणून सूवचत केले. २०१७  मध्ये कजाथचे  

प्रमाण ७००% होते. एनके वसगं यानंी खालील ईवद्दष््टये  ठरवली: 

१. कजा ाअवण जीडीपी याांचे गुणोत्तर: अढावा सवमतीने कें द्रासाठी ४०% मयाथदा अवण 

राज्यासंाठी २०% मयाथदा ठेवून कजथ अवण  जीडीपी यांचे एकूण गणुोत्तर ६०% करावे ऄसे 

सचुववले. 

२. महसुली तूट लक्ष्य: १ माचथ, २०२३ पयांत महसलुी तूट जीडीपीच्या ०.८% पयांत कमी 

करावी. वकमान वावषथक कपात करण्याचे ईद्दीष्ट जीडीपीच्या ०.५% वनधाथ ररत करण्यात 

अले. 

३. राजकोषीय तूट लक्ष्य: ववत्तीय तूट ३१ माचथ, २०२३ पयांत जीडीपीच्या २.५% पयांत 

कमी करावी. वकमान वावषथक कपात करण्याचे ईद्दीष्ट जीडीपीच्या ०. 3% सचुववण्यात 

अले. 

 

एफाअरबीएम कायद्यानुसार सुधाररत ाईवद्दष्ट:े 

एफअरबीएम कायद्याच्या सधुाररत ईवद्दष्टानसुार ३१ माचथ २०२१ पयांत, राजकोषीय तटु 

३% पयांत मयाथवदत ठेवणे अवश्यक अहे. तसेच २०२४-२५ पयांत कें द्र सरकारचे कजथ 

जीडीपीच्या ४०% पयांत मयाथ वदत ठेवणे अवश्यक अहे. तसेच हा कायदा काही ऄटींवर 

वावषथक ववत्तीय तूट लक्ष्यापासून ववचवलत होण्यास देखील जागा प्रदान करतो. 

 

एफाअरबीएम कायद्याच्या मयाादाांचे ाईल्लांघन करण्यास  मदत करणारी कलम े

(Escape Clause in the FRBM Act): 

Escape Clause म्हणजे कें द्र सरकार वववशष्ट ववत्तीय पररवस्थतीतील तूट लक्षणाशी 

तडजोड करू शकते. एनअर वसगं सवमतीने एफअरबीएम कायद्यात  हा शब्द अणला 
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अहे. ऄथथसकंल्प २०१७ मध्ये ऄथथमंिी ऄरुण जेटली यानंी जीडीपीच्या ३% टक्के 

ववत्तीय तूट लक्ष्य वाढवून, एनके वसहं सवमतीच्या ऄहवालाचा हवाला देउन ३.२ टक्के 

लक्ष्य वनधाथररत केले. तथावप, वनयिंक अवण महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी ऄसे लक्ष पढेु 

ढकलण्यासाठी कायद्यात बदल करावा ऄसे सचुववले. 

 

२०१८ मध्ये एफअरबीएम कायद्यात अणखी सधुारणा करण्यात अली. कलम ४ च्या 

पोट-कलम (२) मध्ये वववशष्ट तपशील ऄद्ययावत करण्यात अला. या कलमामळेु सरकारला 

ववत्तीय तूट लक्ष्य ०.५ टक्क्यापंयांत वशवथल करण्यास परवानगी वमळते. एफअरबीएम 

कायद्या ऄंतगथत, ववत्तीय तूट ईवद्दष्टाच्या ईल्लंघनास परवानगी देत ऄसताना  

अरबीअयला थेट सरकारी रोख्याचं्या प्राथवमक वललावात भाग घेण्याची मभुा वदली जाते, 

त्यामळेु तटुीच्या ऄथथभरण्यास  औपचाररकता प्राप्त होते. 

 

एफाअरबीएम कायद्याच्या मयाादाांचे ाईल्लांघन करण्यासांबांधी ववनांती (The Escape 

Clauses can be invoked): 

 राजकोषीय पररषदेशी औपचाररक सल्लामसलत करून सरकार ऄशी ववनंती करू 

शकते. 

 अगामी अवथथक वषाथत मूळ ववत्तीय लक्ष्यावर परत येण्याच्या स्पष्ट प्रवतबद्धतेसह ऄशी 

ववनंती केली जाउ शकते. 
 

सन २०२० मध्ये, ऄथथमंिी वनमथला सीतारमण यांनी एफअरबीएम कायद्यातंगथत देण्यात 

अलेल्या सटुकेच्या कलमाचा ईपयोग लक्ष्य कमी करण्याच्या ईदे्दशाने केला. ववत्तमंत्र्यानंी 

ववत्तीय वषथ २०२० साठी ववत्तीय तूट ३.८ टक्क्यापंयांत सधुाररत केली अवण अवथथक वषथ 

२०२१ साठी ३.५ टक्क्याचें लक्ष्य ठेवले. 

 

टीपाः हा कायदा सरकारला यदु्ध वकंवा अपत्तीच्या वेळी एफअरबीएमच्या मागथदशथक 

सूचनांचे पालन करण्यास सूट देतो. 
 

राजकोषीय तूट ाअवण महसूल तूट याांची सद्यवस्थती. 

  २०१९-२० चा 

सधुाररत 

ऄंदाज 

२०२०-२१ चा 

ऄथथसकंल्पीय 

ऄंदाज 

२०२१-२२ 

ची अपेवक्षत 

२०२२-२३ 

ची अपेवक्षत 

१ राजकोषीय 

तटु 

३.८ ३.५ ३.३ ३.१ 

२ महसलुी तटु २.४ २.७ २.३ १.९ 

३ प्राथवमक तटु ०.७ ०.४ ०.२ ०.० 

४ एकूण कर 

महसूल 

१०.६ १०.८ १०.७ १०.७ 

५ करतेर 

महसूल 

१.७ १.७ १.५ १.५ 
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६ कें द्र सरकारी 

कज ं

५०.३ ५०.१ ४८.० ४५.५ 

 

 राजकोषीय तूट: भारतीय ऄथथसकंल्प २०२०-२१ मधील ववत्तीय तूट जीडीपीच्या 

३.५% आतकी होती. 

 महसूल तूट: भारतीय ऄथथसकंल्प २०२०-२१ मधील महसलुी तूट जीडीपीच्या 

२.७% आतकी होती. 

 प्रभावी महसूल तूट: भारतीय ऄथथसकंल्प २०२०-२१ नसुार प्रभावी महसूल तूट 

जीडीपीच्या १.८% आतकी होती. 

 कर ाअवण जीडीपी गुणोत्तर: १०.८. 

 कें द्र सरकार चे जीडीपी प्रमाणात कजा: ५०.१ 

 

कोणतीही ववत्तीय वशस्त नसल्यास: 

कोणतीही ववत्तीय वशस्त नसल्यास, ऄशा पररवस्थतीत सरकार (कायथकारी मंडळ) अपल्या 

आच्छेनसुार खचथ करू शकते. देश हा घरासारखाच ऄसतो; जर खचथ जास्त ऄसेल अवण 

समतोल साधण्यासाठी कोणताही महसूल नसेल तर ऄखेर हा देश कजाथच्या सापळ्यात 

ऄडकतो अवण त्याचा पररणाम त्या देशाचे ऄवस्तत्व सपंण्यात होउशकतो. 

 

७.४ ववकें द्रीकरण (DECENTRALISATION)  

 

ववत्तीत ववकें द्रीकरण हे औद्योवगकीकरण झालेल्या अवण ववकसनशील या दोन्ही प्रकारच्या 

देशामंध्ये प्रचवलत सकंल्पना अहे. सावथजवनक के्षिातील कामवगरी सधुारण्यासाठी ऄनेक 

देश ववत्तीय सधुारणाकंडे वळत अहेत. ऄमेररकेत, कें द्र सरकारने कल्याणकारी, वैद्यकीय 

सेवा, कायदेशीर सेवा, गहृवनमाथण अवण नोकरी प्रवशक्षण यासह ऄनेक मोठ्या 

कायथिमासंाठी सघंराज्य प्रावधकरणाचे महत्त्वपूणथ भाग परत राज्याकंडे वळवले अहेत. 

ऄशी अशा अह े की राज्य अवण स्थावनक सरकार लोकाचं्या जवळ ऄसल्याने त्याचं्या 

कयथके्षिात वववशष्ट पसतंीस ऄवधक चागंला प्रवतसाद देतील अवण या सेवा परुवण्यासाठी 

नवीन अवण चागंले मागथ शोधण्यास सक्षम ऄसतील. यनुायटेड वकंगडम मध्ये, स्कॉटलंड 

अवण वेल्स यानंी अपापल्या प्रादेवशक ससंदेची वनवड केली. अवण आटलीमध्ये 

ववकें द्रीकरणाच्या वदशेने चळवळ आतकी झाली अह े की दोन स्वतंि देशामंध्ये देशाचे 

ववभाजन करण्याचा गभंीर प्रस्ताव समोर ठेवण्यात अला. ववकसनशील जगातही, 

वनयोजनावरील कें द्राची पकड मोडीत काढण्याच्या ईदे्दशाने ववत्तीय ववकें द्रीकरणात लोकानंा 

व्यापक रस वदसतो, कारण ऄनेकाचं्या मते या राष्ट्रानंा स्वावलंबी ववकासाच्या मागाथवर 

अणण्यात कें द्रीय वनयोजन यिंणा ऄपयशी ठरली अह.े परतं ु सावथजवनक के्षिाच्या 

पनुरथचनेचे योग्य लक्ष्य केवळ ववकें द्रीकरण ऄसू शकत नाही. जवळजवळ सवथ देशामंधील 

सावथजवनक के्षिात ऄनेक वभन्न स्तर ऄसतात. महत्वाचा मदु्दा म्हणजे सरकारच्या योग्य 

पातळीवरील जबाबदाऱ्या अवण ववत्तीय साधनाचंी सरंखेन करणे होय. ऄलेवक्सस डी 
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टोकववले याचं्यामते शतकानशुतके पूवी पावहल्याप्रमाणे, " राष्ट्राचं्या महत्वाच्या वववभन्न 

अवण छोट्या छोट्या मदु्यानंा एकवित करण्याच्या ईदे्दशाने कें द्रीय रचना तयार करण्यात 

अली होती" (१९८०, v. I, p. १६३) परतं ु हे "वभन्न फायदे" लक्षात येण्यासाठी 

अपल्याला कोणती कायं अवण ईपकरणे कें द्रीकृत ऄसणे सवोत्तम अहे अवण कोणत्या 

साधनाचे ववकें वद्रकरण योग्य अहे हे समजून घेणे अवश्यक अहे. कें द्रीकृत ववत्तीय धोरण हे 

ईपके्षिे म्हणून सावथजवनक के्षिाची ईभी रचना स्वीकारतात. व अदशथवादी अवण 

वास्तववादी ऄशा दोन्ही दृष्टीकोनातून ववववध स्तरातील यिंणा ववववध प्रकारच्या 

ऄनदुानाच्या माध्यमातून एकमेकाशंी ताळमेळ साधतात. 

 

७.५ साराांश (SUMMARY) 

 

एफअरबीएम कायदा दीघथकालीन अवथथक स्थीरता साध्य करण्यासाठी करण्यात अला 

अहे, तो ऄथथसकंल्पातील ऄवतररक्त बचत, वववेकी कजथ व्यवस्थापन, तूट व कजथ कमी 

करण्यासाठी कजथ मयाथवदत ठेवणे, जास्त पारदशथकता अणणे, ववत्तीय ऄडथळे दूर करणे 

अवण ऄथथसकंल्पीय ऄंमलबजावणीसाठी मध्यम मदुतीची चौकट ईपलब्ध करून देण्याचा 

प्रयत्न करतो.  

 

वरील ववशे्लषणानसुार, एफअरबीएम कायद्याने वनधाथ ररत केलेली २००८ पयांत गाठावयाची 

लक्ष्ये २०२० पयांत सदु्धा भारतातील वभन्न सरकार ेगाठु शकली नाहीत.   

 

जरी या कायद्याचे ईद्दीष्ट राजकोषीय तूट कपात करणे ऄसले तरी ववत्तीय व्यवस्थापनात 

अंतर-वपढीतील समभाग साध्य करणे हे देखील एक महत्त्वाचे ईद्दीष्ट अहे. कारण अज 

जेव्हा जास्त कजथ घेतले जाते  तेव्हा ते कजथ भावी वपढीने परतफेड करणे अवश्यक  ऄसते. 

पण जास्त खचथ अवण कजाथचा फायदा अजच्या वपढीला होतो. एफअरबीएम ईवद्दष्ट ेसाध्य 

केल्याने भावी वपढीवरील कजाथचा बोजा कमी करून अंतर-वपढीतील समभागांची खािी 

देता येते. 

 

७.६ प्रश्न (QUESTION) 

 

१.  ववत्तीय वनयम काय अहेत? त्याची ईवद्दष्टे स्पष्ट करा. 

२.  ववत्तीय वनयमाचं्या भारतीय अवण अंतरराष्ट्रीय ऄनभुवाबद्दल थोडक्यात चचाथ करा. 

 

***** 
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८ 

सधुारणा व शासन - II 
 

घटक रचना   

८.०  ईद्दीष्ट े 

८.१  भारताची सघंराज्य रचना  

८.२ कर अकारणी  

८.३ खचाथच्या जबाबदाऱ्या  

८.४ कें द्र अवण राज्य सरकार ेयाचं्यातील  हस्तातंरण  

८.५ मूल्य ववधथत कर, वस्तू अवण सेवा कर  

८.६      श 

८.७   प्रश्न 

८.८  सदंभथ 

  

८.० ाईद्दीष्ट े (OBJECTIVES) 

 

 भारताची सघंीय रचना समजून घेणे. 

 सरकारी प्रावधकरणाच्या कर वनधाथरण शक्ती जाणून घेणे. 

 खचाथची जबाबदारी समजून घेणे. 

 अंतरसरकारी हस्तातंरण कसे होते हे जाणून घेणे. 

 मूल्यववधथत कर व वस्तू अवण सेवा कर समजून घेणे. 

 

८.१ प्रस्तावना (Introduction) 

 

सघंराज्य हा राज्यव्यवस्थेचा एक प्रकार अहे ज्यामध्ये सावथभौम वकंवा राजकीय शक्ती कें द्र 

अवण राज्य वकंवा स्थावनक सरकारामंध्ये ववभागली जाते जसे की प्रत्येक शासकीय यिंणा, 

त्याच्या स्वतःच्या के्षिात, आतरापंासून स्वतंि ऄसते. सघंराज्य शासनपद्धतीऄंतगथत, 

कें द्राकडे एक सावथभौम ऄवधकार अह े अवण त्याखालील सरकारच्या ववववध खात्याकंडे 

अहेत. या सरकारी ववभागाचंी कतथव्ये अवण ऄवधकार सवंवधानातील वववशष्ट पररभावषत 

मागाथने वनवित केले जातात. या ववभागाचंी काही कायं कें द्राच्या थेट वनयिंणापासून स्वतंि 

ऄसतात अवण या कायाांसाठी महसूल जमा करण्याचा अवण खचथ करण्याचा ऄवधकार 

त्यानंा वदला जातो. सावथजवनक ववत्ताची सामान्य तत्त्वे सघंराज्य तसेच सरकारच्या 
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एकात्मक स्वरूपावर वततकेच लागू होतात. तथावप, शासनाच्या सघंराज्यीय ववत्त ववभाग 

सदंभाथत काही वववशष्ट समस्या देखील अहेत. 

 

सांघराज्यीय रचना म्हणजे काय?: 

रॉबटथ  गॉसथन याचं्या शब्दात सघंराज्य  हा शासनाचा  एक प्रकार अहे ज्यामध्ये सावथभौमत्व 

वकंवा राजकीय शक्ती कें द्र अवण स्थावनक सरकारमध्ये ववभागली गेली अहे जेणेकरून 

त्यापैकी प्रत्येकजन  त्याच्या स्वतःच्या के्षिात स्वतंि ऄसेल. दसुऱ्या  शब्दात सागंायचे 

झाले तर, सघंराज्य हे राजकीय सघंटनेचे एक रूप मानले जाउ शकते ज्यात दोन वकंवा 

ऄवधक राज्ये सामान्य सरकारसोबत राजकीय ऐक्य बनवतात, परतं ुज्यामध्ये सदस्य राज्ये 

ऄंतगथत स्वायत्ततेचे प्रमाण कायम ठेवतात. ऄशा रचनेमध्ये, प्रत्येक प्रदेश वकंवा राज्यासाठी 

एकापेक्षा जास्त सरकार ऄसतात. ऄशा प्रकार,े सरकारच्या सघंीय प्रणाली ऄंतगथत, 

सावथभौम ऄवधकार कें द्र वकंवा सघंीय  सरकारकडे ऄसतात. सघंराज्यीय ववत्तीय व्यवस्थेची 

सकंल्पना ऄमेररकेत १७७६ ते १७७९ दरम्यान ववकवसत झाली. सघंराज्यीय ववत्त 

व्यवस्था म्हणजे कें द्र सरकार, राज्य सरकार अवण स्थावनक सरकार याचं्यामध्ये ईत्पन्न 

अवण खचाथच्या ववववध वस्तूंचे ववभाजन अवण समन्वय, सघंीय ववत्त व्यवस्थापणाच्या या 

प्रणाली ऄंतगथत, राज्य अवण स्थावनक सरकार यानंा  ईत्पन्न अवण खचाथचे परुसेे स्वातंत्र्य 

अहे. डॉ. अर. एन. भागथव, याचं्या मते " सघंराज्यीय ववत्तव्यवस्थापन '' हा शब्द सघं  

तसेच राज्य सरकार अवण दोघामंधील सबंंध यांचा ऄथथ दशथववतो. , परतं ुया पद्धतीमध्ये 

घटक राज्यानंा  काही बाबींमध्ये स्वायत्तता वदली जाते. 

 

भारतातील सांघराज्यीय ववत्तव्यवस्थापनाचा ाआवतहास: 

भारत एक ' सघंराज्य लोकशाही देश ' अहे अवण ही तरतूद देशाच्या सवंवधानात समाववष्ट 

अहे. भारतीय राज्यघटनेत ववववध सरकारी ववभागाची अवथथक शक्ती अवण जबाबदाऱ्या 

स्पष्टपणे पररभावषत करण्यात अल्या अहेत. तथावप, भारताचे सवंवधान अवण त्यात नमूद 

केलेल्या तरतदुी भारतातील सघंराज्यीय ववत्त व्यवस्थापनाच्या ववकासाचा ऄंवतम टप्पा 

ऄसताना, देशातील सघंराज्यीय ववत्त व्यवस्थापनाची वाढ गेल्या शभंर वषाांमध्ये ईत्िातंी 

प्रवियेद्वार ेप्राप्त झाली अह.े अवथथक ऄवधकाराचं्या सपूंणथ कें द्रीकरणापासून ते सघंराज्यीय 

ववत्त व्यवस्थापनाच्या सध्याच्या व्यवस्थेपयांत, या देशातील ववत्तीय व्यवस्था ऄनेक 

टप्प्यातूंन गेली अहे. भारतातील सघंराज्यीय ववत्त व्यवस्थापनाच्या िवमक ईत्िातंीच्या 

आवतहासाचा पढुील पाच कालखडंातं ऄभ्यास केला जाउ शकतो:  

१.  पवहला कालावधी १८३३ ते १८७०.  

२.  दुसरा कालावधी -१८७१ ते १९१८.  

३.  वतसरा कालावधी – १९१९ ते १९३५.  

४.  चौथा कालावधी -१९३६ ते १९४९.  

५.  पाचवा कालावधी -१९५० ते ाऄद्याप.  

(सध्याच्या भारतीय सवंवधानाच्या ऄंमलबजावणी नतंर सरुू) या कालावधीत, : (१) 

देशमखु परुस्कार, अवण (२) देशातील कें द्र अवण राज्यामंधील महसूल ससंाधनाचें वाटप 

भारत, १९५०. याचंा देखील समावेश करता येइल. 
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१. पवहला कालावधी (१८३३ ते १८७०): 

१८३३ मध्ये, विवटश सरकारच्या सनदी कायद्याद्वार े ववत्तीय व्यवस्था पूणथपणे कें द्रीकृत 

करण्यात अली ज्यामध्ये बंगालच्या राज्यपालाची भारताचे गव्हनथर जनरल म्हणून वनयकु्ती 

करण्याची तरतूद करण्यात अली अवण ववववध राज्यातंील राज्यपालानंा अवथथक 

बाबींसाठी त्याच्या ऄधीनस्थ करण्यात अले. भारत सरकारच्या नावाने महसूल गोळा 

करण्यात अला अवण तो खचथ करण्याचे पूणथ ऄवधकार गव्हनथर जनरलकडे होते. सवथ खचथ 

अवण नेमणकुा गव्हनथर जनरलद्वार े मंजूर करण्यात येणार होत्या. खर ं तर, भारताच्या 

गव्हनथर जनरलवर राज्यपालांचा प्रभाव अवण अपापल्या राज्यातं तूट दाखवण्याच्या 

त्याचं्या डावपेच, राज्याचं्या मदतीतील ऄनदुानाचें प्रमाण वनवित करण्याचा एकमेव वनकष 

होता. म्हणूनच, ही प्रणाली अवथथक  गैरसोयीची अवण ससु्त होती खालील मदुदे््य यास पषु्टी 

देतील: 

ऄ.  ही प्रणाली अवथथक अवण गैरसोयीची होती. 

ब.  ते प्रशासनात ससु्त होते अवण राज्याने त्याववरोधात नाराजी व्यक्त केली. 

क.  राज्याचं्या राज्यपालांची अपापल्या राज्यातं तूट दाखवण्याची सतत प्रवतृ्ती होती 

अवण कें द्राकडून वमळणाऱ्या मदतीसाठी वैयवक्तक प्रभाव हा मखु्य वनकष होता. 

 

२. दुसरा कालावधी (१८७१ त े१९१८): 

१८७१ पूवी देशातील कें द्र सरकारचे देशातील महसूल अवण खचाथवर पूणथ वनयिंण होते. 

कें द्र सरकारकडून प्रातंानंा वनवित ऄनदुान देण्यात येइ  जणेेकरून ते त्याचंा खचथ भागवू 

शकतील. या प्रथेमळेु कें द्रीय ऄथथसकंल्पासबंंधी ऄवनवितता वनमाथण झाली अवण प्रातंीय 

सरकाराकंडून वनरुपयोगी खचाथला सामोर ेजावे लागले. प्रातंानंा एकसमानतेच्या अधारावर 

मदत-ऄनदुान ववतरीत करण्याची प्रथा भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी स्थावनक 

पररवस्थतीमध्ये मोठी वैववध्य ऄसल्याने ऄयोग्य होती. पररणामी, १८७१ मध्ये लॉडथ मेयोने 

अवथथक ववकें द्रीकरणाच्या वदशेने पवहले पाउल ईचलले अवण १८७१ मध्ये देशात 

अवथथक बाबतीत काहीप्रमाणात  ववकें द्रीकरण सरुू झाले. हे ववकें द्रीकरण 'प्रातंीय ववत्तीय 

वसाहती' प्रणालीच्या रूपात सादर करण्यात अले. या प्रणाली ऄंतगथत, वन ईत्पादन, 

मदु्राकं, जमीन महसूल, पोलीस, कारागहृ, वशक्षण, वैद्यकीय सेवा, नोंदणी, रस्ते अवण नागरी 

कामे यासारख्या खचाथचे ऄवधकार प्रातंानंा देण्यात अले. पररणामी, या ववभागाचं्या 

व्यवस्थापनासाठी, प्रातंीय सरकारानंा वावषथक वनवित एकरकमी ऄनदुान रु. ४.६८ कोटी 

अवण कर अकारणीचे काही मयाथवदत ऄवधकार देण्यात अले. जरी कें द्र अवण प्रातंामंध्ये 

महसूल ससंाधनाचें वाटप योग्य अवथथक तत्त्वावंर अधाररत नसले, तरीसदु्धा ते भारतातील 

ववत्तीय सघंराज्य प्रणालीच्या वदशेने टाकलेले पवहले पाउल समजले जाते. १८८२ मध्ये, 

प्रातंानंा वनवित ऄनदुान देण्याची पद्धत रद्द केली गेली अवण महसूल स्त्रोत खालील तीन 

शे्रणींमध्ये ववभागले गेले: 

 

ाऄ. शाही ववभाग: या शीषथकाखाली, कें द्राने व्यापारी ववभागांचा सपूंणथ नफा अवण 

सीमाशलु्क, मीठ अवण ऄफूपासून वमळणारा पैसा कायम ठेवला. या ववभागामंधून वमळणारे 



115 

 

ईत्पन्न कें द्रीय खचाथला परुवण्यासाठी परुसेे नसल्याने अयकरासंह ईत्पन्नाचे आतर स्त्रोत 

कें द्र अवण प्रातंीय सरकारामंध्ये ववभागले गेले. 

 

ब. प्राांतीय ववभाग: कें द्र सरकारने  प्रातंाच्या बाबतीत वनवित केलेले प्रमाण, प्रातंामंध्ये 

गोळा केलेल्या महसलुाच्या मखु्य ववभागाचं्या ईत्पन्नाचे, नतंरच्या सबंंवधत गरजाचं्या 

मूल्याकंनावर अधाररत ठेवले. गरजाचंी कोणतीही वनवित मानके ववकवसत केली गेली 

नसल्याने, प्रातंानंा वाटप हा मखु्यत्वे मागील देण्याच्या प्रमाणावर ऄवलंबून होता. यामध्ये 

नागरी ववभाग अवण प्रातंीय कामे याचंा समावेश होता. 

 

क. ववभावजत ववभाग: ववभावजत ववभागाकडून वमळणारा महसूल प्रातंीय सरकाराचं्या 

गरजा पूणथ करण्यासाठी ऄपरुा अह,े  मूल्यावंकत कर, मदु्राकं, जगंले अवण नोंदणी यातून 

वमळणारा महसूल समाववष्ट होता. 

 

3. वतसरा कालावधी (१९१९ ते १९३५): 

देशातील अवथथक ववकें द्रीकरणाच्या व्यवस्थेची चळवळ मोंटागू-चेम्सफोडथ सधुारणाऄंंतगथत 

अणखी एकवटली गेली जी १९२१ मध्ये ऄंमलात अलेल्या भारत सरकार ऄवधवनयम, 

१९१९ च्या स्वरूपात व्यावहाररक रूपात अली. हा कायदा राज्याच्या स्पष्ट ववभक्तीसाठी 

प्रदान करण्यात अला. कें द्राची अवथथक ससंाधने राज्यांकडे वळववण्यात अली. जमीन 

महसूल, ईत्पादन शलु्क, मदु्राकं अवण वसचंन शलु्क हे महसूलाचे महत्त्वाचे स्त्रोत होते ज े

अता राज्यानंा वदले गेले. मेस्टन परुस्कार या सकंल्पनेनसुार कें द्र सरकारला प्रातंीय 

योगदानाच्या योजनेची वशफारस करण्यासाठी अवथथक सबंंध सवमती (लॉडथ मेस्टन ऄंतगथत) 

स्थापन करण्यात अली. या सवमतीने एक योजना सचुवली ज्याला 'प्रारवंभक योगदान' 

अवण 'मानक योगदान' ऄसे म्हटले गेले. मेस्टन योजनेच्या ऄंमलबजावणी मळेु प्रातंासंाठी 

मोठी तूट वनमाथण झाली. प्रातंीय सरकारानंी अवथथक व्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी 

केली जेणेकरून प्रातंीय स्वायत्तता प्राप्त होइल. घटनात्मक बदलासंाठी ऄनेक प्रस्ताव 

माडंण्यात अले. यामळेु त्या प्रस्तावाचंी तपासणी करण्यासाठी सलग चौकशी सवमत्या 

स्थापन झाल्या. 

 

ाऄ. भारतीय कर अकारणी चौकशी सवमती, आतर बाबींसह, महसूल स्त्रोताचें ववभाजन 

अवण कें द्र अवण प्रातंामंधील अवथथक सबंंधाचंी रचना याचंी तपासणी या सवमतीने केली 

अवण त्यामध्ये सामान्य मदु्राकं शलु्क, देशात ईत्पावदत परदेशी मद्यावंर ईत्पादन शलु्क 

अवण ऄफूची वशफारस केली. प्रावप्तकर लावण्याची प्रशासनाची शक्ती हस्तातंररत केली 

पावहजे; जर कराचें कोणतेही ववभाजन करायचे ऄसेल तर अयकर हा मखु्य समतोल घटक 

ऄसावा; अयकरातील एक वहस्सा प्रातंानंा प्रदान केला जाउ शकतो अवण तो कें द्राच्या 

अधारावर ववतररत केला जावा. 

 

ाअ. पवहली पील कवमटी, १९३१ ने ऄसे सचुवले की: सवथ अयकर प्रातंानंा हस्तातंररत 

केले जावे, सकंलन अवण प्रशासन हे संघाराज्याच्या हातात ऄसेल; सघंराज्याचा कर 

महसूल मखु्यतः ऄप्रत्यक्ष कर अकारणीतून प्राप्त होइल; कोणतीही पररणामी सघंराज्यीय  
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तूट प्रातंीय योगदानामंधून पूणथ केली जाउ शकते जी १० ते १५ वनवित टप्प्यात भरून 

काढली जाइ. 

 

ाआ. पसी कवमटी, १९३२, वरील समस्याचें परीक्षण करण्यासाठी वनयकु्त केले गेली या  

सवमतीने वशफारस केली की: ववतरणासाठी कोणतीही प्रविया सोपी, सकारण अवण 

प्रशासकीयदृष््टया कायथक्षम ऄसावी; सकंलनाच्या अधारावर वाटप केल्याने प्रातंामंध्ये घोर 

ऄन्याय होइल; लोकसखं्येच्या अधारावर ववतरण पूणथपणे वैज्ावनक नाही परतं ु वववशष्ट 

पररवस्थतींमध्ये हे तत्व स्वीकारले जाउ शकते; मूळचा अधार सैद्धावंतकदृष््टया प्रशसंनीय 

ऄसू शकतो परतं ुयामळेु मनमानी होउ शकते; शेवटी, दोनपैकी एका स्वरूपात ववतरणाचा 

अधार शे्रयस्कर अहे; अयकर कें द्र अवण प्रातंामंध्ये सामावयक केले पावहजे अवण प्रातंाचंा 

वाटा सतत बदलू नये परतं ु त्याची मदुतीसाठी वनवित केला पावहज,े तो  वास्तववकते दर 

पाच वषाांनी पनुरावतृ्तीच्या ऄधीन ऄसावा; अवण सघंराज्याचे  ऄनदुान शक्य झाले तर, 

लोकसखं्येच्या अधारावर ववतररत केले जावे. 

 

ाइ. दसुरी पील कवमटी, १९३२ ने ईत्पन्नावरील कराचं्या ईत्पन्नाचे दपु्पट ववभाजन 

प्रस्ताववत केले, जे कायमस्वरूपी घटनात्मक व्यवस्था म्हणून कें द्र अवण प्रातंानंा वदले 

जाइल. 

 

ए. भारतातील घटनात्मक सधुारणांची शे्वतपविका, १९३१नसुार पढुील  वशफारस केली 

गेली: कृषी ईत्पन्नाव्यवतररक्त आतर ईत्पन्नावरील करातून वमळणाऱ्या वनव्वळ ईत्पन्नाची 

एक वनधाथ ररत टक्केवारी, ५० टक्क्यापेंक्षा कमी अवण ७५ टक्क्यापेंक्षा जास्त नसावी, ती 

प्रातंानंा द्यावी. वनधाथ ररत अधारावर; सघंराज्य अवण प्रातंानंा त्याचं्या स्वतःच्या 

योजनांसाठी अयकरावर ऄवधभार लावण्याचा ऄवधकार ऄसावा; सघंराज्य कायदे मंडळात 

मीठ शलु्क, ईत्पादन शलु्क अवण वनयाथत कतथव्याचें सपूंणथ वकंवा काही भाग प्रदान करण्याचे 

ऄवधकार वदले पावहजेत; अवण काही कराचं्या सदंभाथत, टवमथनल कर अवण मतृ्यू 

कतथव्यासंह, आतर कर लावण्याची शक्ती केवळ कें द्र सरकारकडे  ऄसेल, व हे  ईत्पन्न 

प्रातंानंा ववतररत केले जाइल. 

 

ऐ. ससंदीय सवमती, १९३४, सधुारणा च्या सधुारणा शे्वतपविकेत केलेल्या प्रस्तावाशंी 

सहमत होती अवण पढेु ऄसे  सचुवले होते वक: अयकरातील प्रातंीय वहस्सा ऑडथर-आन-

कौवन्सलद्वार े वववहत केला जावा; प्रातंाचंा वहस्सा अयकरातून वमळणाऱ्या वनव्वळ 

ईत्पन्नाच्या ऄध्याथपेक्षा जास्त नसेल; अवण प्रातंानंा वैयवक्तक अयकर वर ऄवधभार 

लावण्याचा ऄवधकार देउ नये. अयकर सबंंवधत सयंकु्त ससंदीय सवमतीचे प्रस्ताव भारत 

सरकार ऄवधवनयम, १९३५ मध्ये समाववष्ट केले गेले. 

 

ओ. भारत सरकार ऄवधवनयम, १९३५. या कायद्याने कें द्र अवण राज्याचं्या ववभागाच्या 

वाटपात कोणताही बदल केला नाही. हे काही प्रमाणात सधुाररत स्वरूपात पनुरुज्जीववत 

झाले, महसूलच्या काही कें द्रीय प्रमखुाचं्या कमाइचे ववभाजन करण्याचे पूवीचे तत्त्व कायम 

ठेवले गेले. 
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४. चौथा कालावधी (१९३६ ते १९४९): 

१९३५ च्या कायद्यानसुार, सघंराज्याचे अवण प्रातंीय ईत्पन्नाचे स्त्रोत पूणथपणे ववभक्त होते. 

तथावप, ससं्थानांना देशातील सघंीय ववत्त व्यवस्थेच्या बाहेर राहावे लागले. या 

तरतदुीऄंतगथत, प्रातंाचं्या महसलुाचे स्त्रोत, जमीन महसूल, वसचंन शलु्क, मद्यावरील 

ईत्पादन शलु्क, ऄफू, मादक औषधे, वैद्यकीय , कृषी ईत्पन्न कर, मदु्राकं अवण नोंदणी 

याचंी तरतूद  केली गेली. महामंडळ कर, अयात कर, रले्वे, टेलीग्राफ, प्रसारण, चलन 

अवण नाणे अवण लष्ट्करी पावत्या याचंा समावेश कें द्रीय ससंाधना मध्ये केला गेला. वशवाय, 

ऄवधवनयमाने काही कराचंी तरतूद केली होती जी कें द्र सरकारद्वार ेअकारली अवण गोळा 

केली जाणार होती परतं ु त्यातील काही वहस्सा राज्यामंध्ये ववतररत केला जाणार होता. 

त्यात काही आतर कराचंी तरतूद होती जी राज्यानंी अकारली अवण गोळा करायची होती, 

परतं ुमहसूल कें द्र अवण राज्यामंध्ये वाटला जाणार होता. ज्या राज्यांना अवथथक मदतीची 

गरज अहे ऄशा राज्यानंा मदतीची अणखी एक तरतूद या कायद्याने केली अहे. ऄखेरीस, 

ऄकृवषक मालमते्तच्या ईत्तरावधकारावंर कर, कें द्र सरकारद्वार ेअकारले जाणार होते, परतं ु

ते पूणथपणे प्रातंानंा वदले जायचे. ओट्टो नायमर  ऄहवाला नसुार या कायद्यात 'प्रातंीय 

स्वायत्तता' लागू करण्यापूवी अवथथक चौकशीची अणखी एक तरतूद होती. कें द्र अवण 

राज्यामंधील अवथथक सबंंधांची चौकशी करण्यासाठी सर ओट्टो नायमर याचंी वनयकु्ती 

१९३६ मध्ये करण्यात अली. त्यानंी खालील ईपायांची वशफारस केली: 

१.  प्रावप्तकराच्या ईत्पन्नापैकी पन्नास टक्के रक्कम प्रातंानंा द्यावी. प्रातंामंध्ये 

ववतरणाच्या सदंभाथत, ऄंशतः के्षिावर अवण ऄंशतः लोकसंख्येवर ववतरणाचे प्रमाण 

वनवित करून न्याय्य वाटपाचा भरीव प्रयत्न  केला जाइल. 

२.  कें द्राने प्रातंीय वाटा  पवहली पाच वषं राखून ठेवला पावहजे, त्या रकमेच्या बरोबरीची 

रक्कम ज्याद्वार ेकें द्रीय वाटा अवण रले्वेकडून योगदान रु. वषाथला १३ कोटी. प्रातंीय 

भागातून राखून ठेवलेली रक्कम पढुील पाच वषाांच्या कालावधीत प्रातंानंा सोपवली 

पावहजे. 

३.  ताग वनयाथत शलु्कामध्ये प्रातंाचंा वहस्सा वनव्वळ ईत्पन्नाच्या ५०% वरून ६२.५ 

टक्के ऄसावा ऄसे वनधाथ ररत करण्यात अले. 

४.  बंगाल, वबहार, असाम, ईत्तर पविम सरहद्द प्रातं अवण ओररसा कडून कें द्राकडे 

थकीत कजथ, १ एवप्रल १९३५ पूवी करार केलेले रद्द केले जावे अवण कें द्रीय प्रातंाचं्या 

थवकत कजाथमध्ये कपात देखील केली जावी. 

 

वरील वशफारसी भारत सरकार (महसूल ववतरण) अदेश, १९३६ मध्ये स्वीकारलस गेले 

गेल्या अवण समाववष्ट देखील केले गेले. १९४० मध्ये केलेल्या बदलाच्या ऄधीन राहून हा 

अदेश ऑगस्ट १९४७ मध्ये देश स्वतंि होइ पयांत  कें द्र अवण राज्य याचं्यातील महसूल 

वाटपाचे वनयमन करत रावहला. 

 

५. पाचवा कालावधी (स्वातांत्र्यानांतर): 

भारतीय राज्यघटनेने भारत सरकार ऄवधवनयम, १९३५ मध्ये वदलेल्या अवथथक तरतदुीच 

पढेु लागूकेल्या. २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना ऄंमलात अल्यानतंरच ववत्त 



118 

 

अयोगाची स्थापना केली जाउ शकली. राज्यघटनेच्या ऄनचु्छेद २३३ अवण २५५ नसुार 

ववतरण अवण सहाय्य ऄनदुानाची भरपाइ, सवंवधानाच्या प्रारभंापासून अवण ववत्त 

अयोगाच्या वनयकु्ती दरम्यानच्या कालावधीसाठी राष्ट्रपतींच्या अदेशाद्वार े वनयवमत 

करण्यात अली. काही राज्यांनी फाळणीनतंर लगेचच भारत सरकारने केलेल्या अयकर 

अवण ताग वनयाथत कारच्या वाटपाच्या व्यवस्थेवर ऄसमाधान व्यक्त केले होते. म्हणूनच, ह े

ठरवले गेले की या बाबींचा पनुववथचार करण्यासाठी वनष्ट्पक्ष प्रावधकरणाकडे तो पाठवावा. 

 

देशमखु वनवाडा: 

१९४९ च्या ऄखेरीस, सी.डी. देशमखु यानंा या बाबींकडे लक्ष देण्याची ववनतंी करण्यात 

अली. देशमखु वनवडा १ एवप्रल १९५० पासून लागू झाला अवण ३१ माचथ १९५२ ला 

सपंलेल्या दोन वषाांसाठी लागू रावहला. ववत्त अयकु्त म्हणून कोणाची वह  त्वररत वनयकु्ती 

होउ शकली नाही म्हणून भारत सरकारने श्री सी.डी. देशमखु यानंा  कें द्र अवण राज्य 

याचं्यातील कर महसलुाच्या ववभाजनाच्या प्रश्नाचे परीक्षण करण्याची ववनंती केली व त्यांनी 

जाहीर केलेला ईत्पन्न ववभाजनाच्या वनवाड्यास देशमखु वनवडा ऄसे म्हटले गेले. श्री 

देशमखु यानंी त्यांचा वनवडा जानेवारी १९५० मध्ये वदला. या वनवाड्या नसुार कें द्र अवण 

राज्यामंधील अयकर अवण वनव्वळ ईत्पन्नाचे अधार वनधाथररत केले. भारतीय 

सवंवधानाच्या ऄनचु्छेद २८० ऄंतगथत ववत्त अयोग स्थापन होइपयांत हा वनवडा लागू 

रावहला. 

 

८.२ भारताची सांघराज्य रचना (INDIA’S FEDERAL STRUCTURE)  

 

राज्यसरकारचे ाईत्पन्नाचे मागा (Receipts of State Government): 

कें द्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारानंा देखील ईत्पन्नाचे ववववध मागथ अहेत. राज्य 

सरकारचे ईत्पन्न देखील  महसूली येणी अवण भाडंवली येणी या दोन वगाथत वगीकृत 

करण्यात अली अहते. महसूली येण्यामध्ये  प्रामखु्याने कृषी ईत्पन्न, व्यवसाय कर, 

मालमत्ता कर अवण भाडंवली व्यवहार जसे की मदु्राकं शलु्क अवण नोंदणी शलु्क, जमीन 

महसूल, शहरी स्थावर मालमत्ता कर अवण रोख वपकावंर ऄवधभार या करादं्वार े वमळणार े

ईत्पन्न याचंा समावेश यामध्ये होतो. या प्रत्यक्ष करावं्यवतररक्त ववववध वस्तू व जीएसअय 

सारख्या सेवावंर ऄप्रत्यक्ष कर लावण्याचे ऄवधकार राज्यांना अहेत. 

 

कर महसलुाव्यवतररक्त, राज्याकंडे आतर मागाथने देखील महसूल जमा होतो. ह ेईत्पन्न करतेर 

महसूल अहेत जसे की राज्य सरकारच्या मालकीच्या ईद्योगातून वमळणारा नफा, 

व्याज,लाभाशं आ. 

 

तसेच राज्य सरकारकडे भाडंवली खात्यावरील जमा देखील अहेत, ज्या मध्ये बाजारातून 

घेण्यात अलेली कजं, याव्यवतररक्त  कें द्र सरकारकडून घेण्यात अलेली कज ंयाचंा समावेश 

यामध्ये होतो. या व्यवतररक्त, कें द्रीय करामंध्ये वाटा, ऄनदुान, मदत अवण कें द्र परुस्कृत 

योजनांसाठीचा वनधी हे देखील राज्याचं्या महसलुाचे मागथ अहेत. 
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८.३ खचााच्या जबाबदाऱ्या (EXPENDITURE RESPONSIBILITIES)  

 

कायांची ववभागणी: कायथ ववभागणीच्या तत्वानसुार देशव्यापी कायं कें द्र अवण राज्य 

सरकारला देण्यात अली अहेत. तसेच, स्थावनक महत्त्वची कामे स्थावनक स्वराज्य 

ससं्थानंा देण्यात अली अहेत. 

 

ाऄ. कें द्र सरकारची काये:  कें द्र सरकारच्या ऄनेक कामांचे ववकासात्मक अवण वबगर 

ववकासात्मक कामामंध्ये वगीकरण करण्यात अला अहे. ववकासात्मक कायं म्हणजे 

समाजच्या ववकासाठी अवण कल्याणासाठी प्रोत्साहन देणारी कायं, ईदा. सावथजवनक 

सेवाचंी तरतूद (वशक्षण, सावथजवनक अरोग्य, ववज्ान अवण तंिज्ान, कामगार अवण 

रोजगार आ.); अवथथक सेवा (शेती अवण सबंंवधत सेवा, ईद्योग अवण खवनजे, वाहतूक अवण 

दळणवळण, परदेशी व्यापार आ.); अवण ववकासात्मक कामासंाठी राज्यांना मदत करणे 

वकंवा ऄनदुान देणे यांचा समावेश ववकासात्मक कायाथत होतो. गैर-ववकास कायाांमध्ये 

कायदा व सवु्यवस्था (पोवलस, सरंक्षण) याचंी देखभाल समाववष्ट ऄसते; बाह्य सबंंधाचंी 

देखभाल; गैर-ववकासाच्या ईदे्दशाने राज्यांना वदलेजाणार े  ऄनदुान याचंा समावेश गैर-

ववकास कायाांमध्ये होतो. 

 

ब. राज्य सरकारची काये: कें द्र सरकार प्रमाणेच राज्याचं्या देखील ववववध जबाबदाऱ्या 

ववकासात्मक अवण गैर ववकासात्मक या दोन ववभागातं ववभागल्या जातात. ववकासात्मक 

कायाांमध्ये सामावजक अवण सामदुावयक सेवा; अवथथक सेवा आ. चा समावेश ववकासात्मक 

कायाथत समाववष्ट होतात. प्रशासकीय सेवा, वनवतृ्तीवेतनाची भरपाइ, कजाथवरील व्याज देयके 

याचंा समावेश गैर ववकासात्मक कायाथत होतो. 

 

ववभागणीचे कारण: 

१. सरंक्षण अवण दळणवळण सेवा देशभर एकसारख्याच प्रदान केल्याजाव्यात म्हणून ती 

कें द्राची जबाबदारी ऄसावी. 

२. देशाच्या मोठ्या अकारामळेु या सेवाचं्या तरतूदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवथथक 

वमतव्ययतेचा फायदे वमळतो. 

३.  परदेशी गुतंवणूक अवण परराष्ट्र व्यापार ज्यानंा राष्ट्रीय धोरण अवश्यक अहे ऄशी 

महत्वपूणथ के्षिे कें द्राकडे अहेत. 

४.  पढेु, शेती सारखे ववषय प्रदेशानसुार वभन्न ऄसलेल्या सेवाचें वनयमन करण्याचे 

ऄवधकार राज्यानंा देण्यात अले अहेत. 

 

सध्याच्या काया ववभागणीमधील ाऄडचणी: 

१.  वशक्षण अवण अरोग्य यासारख्या महत्त्वाच्या ववववध राज्यानंा स्वातंत्र्य अवण 

स्वायत्तता ऄसणे अवश्यक अहे. पण ऄशा महत्वाच्या के्षिात कें द्र अवण राज्य 



120 

 

याचं्या मध्ये धोरणात्मक ववववधता( over lapping ) ऄसल्यामळेु लक्ष गटानंा त्याचा 

फायदा  होणार नाही. 

२.  कें द्र परुस्कृत बऱ् याच योजनांमध्ये त्याचं्या रचना अवण ऄंमलबजावणीच्या सदंभाथत 

प्रदेशानंा अवश्यक स्वातंत्र्य अवण स्वायत्तता परुववली जात नाही अवण यामळेु 

लवक्ष्यत गटानंा फायदा होणार नाही. 

 

८.४ कें द्र ाअवण राज्य सरकार े याांच्यातील हस्ताांतरण 

(INTERGOVERNMENTAL TRANSFER)  

 

कें द्र अवण राज्ये याचं्यातील ऄवधकार अवण ववत्तीय ससंाधनाचं्या ववभाजनात 

स्पष्टताऄसूनही, स्त्रोताचं्या ववभागणीत ऄसतंलुन अहे, अवण हे ऄसतंलुन कें द्राच्या बाजूने 

झकुते अहे. अवण वषाथनवुषं या ऄसतंलुनात वाढ झाली अहे, परतं ु त्या प्रमाणात 

महसलुाचे  स्त्रोत  माि वाढले नाहीत. 

 

कें द्राकडून राज्याांना होणार ेहस्ताांतरण: 

भारताच्या सवंवधान कत्याांनी राज्याचं्या ऄल्प अवथथक स्त्रोताचंा ववचार करून कें द्राकडून 

ससंाधने हस्तातंररत करण्याची तरतूद राज्यघटनेने केली अहे. हे हस्तातंर तीन प्रकारची 

अहे. 

१. ववत्त अयोगाच्या वशफारशीनसुार करमहसलुाचा काही भाग  कें द्राकडून राज्याना 

हस्तातंररत केला जातो.  

२. कें द्राकडून राज्यानंा ऄनदुान व कजाथच्या स्वरूपात हस्तातंरण. ह े देखील ववत्त 

अयोगाच्या वशफारशी माफथ त केली जाते. 

३. ववववध योजना व प्रकल्पासंाठी सहाय्याच्या स्वरूपात हस्तातंरण. हे वनयोजन 

अयोगाच्या माध्यमातून. केले जाते. 

वरील हस्तातंरण हे ववत्तीय ऄसमतोल कमी करु शकत नाही. 

 

ववत्त ाअयोग: 

भारतीय राज्यघटनेच्या ऄनचु्छेद २८० नसुार  ववत्त अयोगाची तरतूद करण्यात अली 

अहे. ववत्त अयोग (ववववध तरतदुी) कायदा १९५१ मध्ये मंजूर करण्यात अला. 

कायद्याच्या तरतदुीनसुार दर पाच वषाांनी ववत्त अयोगाची वनयकु्ती करण्यात येते. त्यामध्ये 

ऄध्यक्ष अवण आतर चार सदस्याचंा समावेश ऄसतो. 

 

ववत्त ाअयोगाची काये: 

(ऄ)  कें द्रसरकार अवण राज्यसरकार याचं्यात कर रकमेच्या ववतरणाची वशफारस करणे. 

(ब)  राज्याचंा महसूल अवण खचाथमधील तफावत भरुन काढण्यासाठी तसेच राज्यामंधील 

के्षिीय ऄसमानता दूर करण्यासाठी ऄनदुान वकंवा सहाय्य याचंी वशफारस करणे. 
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ऄनेकदा ववत्त अयोगाने एखाद्या राज्यास ववशेष ईदे्दशाने ऄनदुान देण्याची देखील 

वशफारस केली अहे. 

(क)  ववत्त अयोग राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानसुार, कें द्र अवण राज्ये याचं्यातील वनरोगी अवण 

योग्य अवथथक सबंंधांच्या वहताच्या समस्यामध्ये लक्ष घालून त्या समस्याचंा ऄभ्यास 

करु शकते. या मदु्यामंध्ये राज्याचें कजाथचे  प्रमाण, कजथमकु्ती ईपाय अवण ववशेष खचथ 

यासाठी राज्यानंी करावयची तरतूद याचंा समावेश होतो. 

 

अतापयांत १४ ववत्त अयोगाचंी स्थापना करण्यात अली अह.े डॉ वाय.व्ही.च्या 

ऄध्यक्षतेखाली जानेवारी,२०१४ मध्ये १४ व्या ववत्त अयोगाची स्थापना केली गेली. 

रड्ेडी, अरबीअयचे माजी गव्हनथर अहेत . अयोगाने अपला ऄहवाल तत्कालीन राष्ट्रपती 

प्रणव मखुजी यानंा वडसेंबर २०१४ मध्ये सादर केला. भारत सरकारने २०१५-१६ ते 

२०१९-२० या कालावधीसाठी अयोगाच्या वशफारशी मान्य केल्या, त्या पढुील प्रमाणे. 

१. कें द्रीय करामंधील राज्यांचा वाट ३२% वरून ४२% करण्यात अला. 

२. अठ कें द्री परुस्कृत योजनाचे कें द्रीय ऄथथसहाय्य बंद करण्यात अले. एकूण ३० कें द्र 

परुस्कृत योजना शोधल्या गेल्या, परतं ु राष्ट्रीय प्राधान्यिम अवण कायदेशीर 

जबाबदाऱ्या यामळेु ऄद्याप कें द्राचे ऄथथसहाय्य बंद करण्यात अलेले नाही. कें द्र 

परुस्कृत योजना राष्ट्रीय ईवद्दष्टे साध्य करण्यासाठी योजना अखणे अवण 

ऄंमलबजावणी करण्यासाठी कें द्र सरकारकडून ती राज्य सरकारानंा वदली जाते. कें द्र 

परुस्कृत योजनाची काही ईदाहरणे पढुील प्रमाणे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी 

नूतनीकरण ऄवभयान (JNNURM), राष्ट्रीय कृषी ववकास योजना, सवथ वशक्षा 

ऄवभयान. 

३. सध्याच्या कें द्रसरकार परुस्कृत योजनामंध्ये राज्यांनी जास्त वाट ईचलला पावहजे. 

४. वस्तू अवण सेवा कर  ऄतंगथत पवहल्या तीन वषाांत १००%, चौर्थया वषाथत ७५% 

अवण पाचव्या वषी ५०% आतकी महसूल भरपाइ राज्यानंा द्यावी; वस्तू अवण सेवा 

कर  लागू केल्यामळेु राज्याचें कर सगं्रहण कमी होणे ऄपेवक्षत अहे. 

५. एक स्वायत्त अवण स्वतंि ऄसा वस्तू अवण सेवा कर  भरपाइ वनधी तयार केला 

जावा. 

 

८.५ मूल्य ववधात कर, वस्तू ाअवण सवेा कर (VAT, GST)  

 

८.५.१. मूल्य ववधात कर: 

मूल्य ववधात कर हा मूल्यवधथन साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर अकारला जाणारा मल्टी-

स्टेज कर अह,े यापूवीच्या टप्प्यावर भरलेल्या करावर आनपुट टॅक्स िेवडट (अयटीसी) ला 

परवानगी देण्याची तरतूद अहे, ज्यास पढेु वविीवरील मूल्य ववधथत कर परतावा देण्यात 

येइल. 
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मूल्य ववधथत करचा ईदे्दश वविीच्या प्रत्येक टप्प्यावर कर लावण्याचा अहे ज्यात प्रत्येक 

टप्प्यावर कच्च्या मालामध्ये काही मूल्य जोडले जाते, परतं ु करदात्यानंा खरदेीच्या 

टप्प्यावर अधीच भरलेल्या कराचें िेवडट वमळेल. पूवीच्या वविी कर कायद्यात प्रचवलत 

ऄसलेल्या दहुेरी कराची समस्या मूल्य ववधथत कर मळेु वनमाथण होत नाही. 

 

सध्या १६० पेक्षा जास्त देशामंध्ये मूल्य ववधथत करची ऄंमलबजावणी केली जात अहे. 

भारतातील प्रस्ताववत मूल्य ववधथत करचे मॉडेल ह े जगाच्या बऱ् याच भागात ऄवस्तत्वात 

ऄसल्याने मूल्य ववधथत करा पेक्षा वेगळे अहे. भारतात मूल्य ववधथत करने राज्याचं्या जनु्या 

वविी कर प्रणालीची जागा घेतली अहे. 

 

चालू कर प्रणाली बदलून मूल्य ववधथत कर स्वीकारण्याच्या ऄनेक कारणापैंकी एक म्हणजे 

देशातील एकाच मोठ्या बाजाराऐवजी ऄनेक लहान बाजारपेठ वनमाथण करणे हे एक अह.े 

जनु्या कर रचनेतील ववकृती दूर करणे अवण  पूवीच्या वविी कर सरंचनेत मूल्यवधथनाच्या 

सवथ टप्प्यावंर कर अकारला जात नव्हता. पररणामी ववतरक / वविेते / वकरकोळ अपल्या 

मावजथणे ऄवधक वकंमत अकारात होते जे वविीकरासाठी नव्हते. 

 

ऄनेकदा कर दराचा गणुाकार होतो तसेच कराचं्या सरंचनेतही ववषमता होतो. सामान्य 

वविी कर वगळता बहुतेक राज्ये ऄवतररक्त वविी कर वकंवा ऄवधभार अकारत ऄसत. 

याव्यवतररक्त, राज्यांनी अयात वस्तूंच्या वविीवर लक्झरी कर तसेच प्रवेश कर देखील 

अकारायला सरुुवात केली होती. 

 

कराचंी सरंचना अवण दरामध्ये ऄसणार े वैववध्य या मळेु व्यापार ववचवलत होत से तसेच 

ईत्पादन प्रविया एका राज्यातून दसुऱ् या राज्यात ववस्थावपत होत ऄसत. पढेु, ऄदानानवर 

देखील कर अकारणीमळेु कर अकारणीमलेु ईत्पादन ससं्थाचें एकिीकरण होत ऄसे. 

म्हणजेच अधीच्या कर प्रणाली मळेु अदाणे सहाय्यक ईद्योगाकडून खरदेी करण्यापेक्षा ती 

ईत्पादन ससं्थाकंडून वनमाथण केली जाउ लागली. 

 

पूवीची कर प्रणाली वह तशी नव्हती. ईत्पादकाचं्या अदानाचंी वनवड तसेच ग्राहकाचं्या 

ईपभोगाच्या वनवडीमध्ये वह कर प्रणाली हस्तके्षप करत ऄसे ज्यामळेु गभंीर अवथथक ववकृती 

वनमाथण होते. 

 

८.५.२ वस्तू ाअवण सेवा कर  (GST):  

केळकर टास्क फोसथने वडसेंबर २००२ मध्ये सवथप्रथम मूल्यववधथत कर (व्हॅट) तत्त्वावर 

अधाररत सवथसमावेशक वस्तू अवण सेवा कर  सचुववला होता. २००६-०७ च्या कें द्रीय 

ऄथथसकंल्पात भारतात वस्तू अवण सेवा कर  स्वीकारण्याची घोषणा सवथप्रथम करण्यात 

अली होती. त्यानतंर, मंत्र्याचं्या सवमतीने वस्तू अवण सेवा कर साठी पाश्वथभूमी तयार करणे  

अवण वस्तू अवण सेवा कर  कायद्याचा मसदुा तयार करण्याचे काम केले. वस्तू अवण सेवा 

कर ची ऄंमलबजावणी ऄखेर सप्टेंबर २०१६ मध्ये ससंदेने घटनात्मक सधुारणा कायदा 

समंत केला अवण त्यानतंर वववध  राज्य वववधमंडळाणी मान्यता वदल्या नतंर भारता १ 
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जलैु २०१९  पासून लागू करण्यात अला व जम्मू-काश्मीरसह ८  जलैु २०१७ पासून लागू 

करण्यात अला. ३० जून २०१७ रोजी ससंदेच्या सेंरल हॉलमधून वस्तू अवण सेवा कर  

ची ऄंमलबजावणी सरुू करण्याबाबत भारताचे राष्ट्रपती श्री. प्रणव मखुजी यानंी 

म्हटल्याप्रमाणे, ‚वस्तू अवण सेवा कर  हा कें द्र अवण राज्ये याचं्यात झालेल्या व्यापक 

सहमतीचा पररणाम अहे अवण भारताच्या  पररपक्व लोकशाहीला वदलेली सलामी अहे ‛. 

 

वस्तू ाअवण सेवा कराची व्याख्या (Definition of GST): 

वस्तू अवण सेवा कर  म्हणजे वस्तू अवण सेवा वकंवा दोघाचं्या परुवठ्यावर अकारला 

जाणारा कर जो ईत्पादनापासून ग्राहकापयांत कायथरत ऄसलेल्या प्रत्यक टप्प्यावर 

अकारला जातो. प्रत्येक टप्प्यावर भरलेल्या आनपटु टॅक्सचे िेवडट, मूल्यवाढीच्या 

त्यापढुील टप्प्यात ईपलब्ध ऄसेल, म्हणून वस्तू अवण सेवा कर  प्रत्येक टप्प्यावर 

मूल्यववधथत कर स्वरुपात अकारला जातो. शेवटचा ग्राहक परुवठा साखळीतील शेवटच्या 

व्यापाऱ्याणे अकारलेला वस्तू अवण सेवा कर च भरले, मागील सवथ टप्प्यावर सेट-ऑफ 

बेवनवफट्स मळेु वस्तू अवण सेवा कर  हा एक ईपभोग-अधाररत कर (consumption-

based tax) अहे म्हणजेच ज्या वस्तू अवण / वकंवा सेवा शेवटी जेथे वापरल्या जातात 

त्या राज्यात कर जमा होतो. वस्तू अवण सेवा कर  चे तीन घटक पढुील प्रमाणे अहेत. 

 कें द्रीय वस्तू व सेवा कर: राज्य / कें द्रशावसत प्रदेशात वस्तू अवण सेवाचं्या 

परुवठ्यावर कें द्र सरकारला देय ऄसलेला कर. 

 राज्य / कें द्र शावसत प्रदेश वस्तू व सेवा कर: राज्य / कें द्रशावसत प्रदेशातील 

सरकारला राज्य / कें द्रशावसत प्रदेशात वस्तू अवण सेवाचं्या परुवठ्यावर देय ऄलेला 

कर. 

 एकावत्मक वस्तू ाअवण सेवा कर : वस्तू व सेवाचंा अंतरराज्यीय परुवठा झाल्यास 

भारत सरकारकडून एकावत्मक वस्तू व सेवा कर अकारला जातो. समतलु्य एकावत्मक 

वस्तू व सेवा कर देखील भारत सरकार कडून अयातीवर अकारला जातो. एकावत्मक 

वस्तू व सेवा कर कायद्यातील तरतदुीनसुार सघं अवण राज्ये याचं्यात एकावत्मक वस्तू 

व सेवा कराची ववभागणी केली जाते. 

 वस्तू ाअवण सेवा कर भरपााइ ाईपकर: वस्तू अवण सेवा करा व्यवतररक्त वस्तू अवण 

सेवा कर भरपाइ ईपकर ऄवधसूवचत वस्तू अवण सेवावंर अकारला जाउ शकतो 

अवण सध्या ऄसा ईपकर पान मसाला, तंबाखू, वावतत पेय (aerated drinks), कार 

अवण कोळशावर अकारला जातो. 

 

वस्तू ाअवण सेवा करामध्ये समाववष्ट कर: 

ाऄ. कें द्रीय कर:  

१. कें द्रीय ईत्पादन शलु्क ( पेरोल अवण तंबाखू वगळून). 

२. सेवा कर. 

३. ऄवतररक्त सीमा शलु्क (काईंटरवेवलंग ड्यूटी म्हणून ओळखले जाते). 

४. वस्त्रोद्योग व कापड यावरील  ऄवतररक्त ईत्पादन शलु्क. 
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५. ववशेष ऄवतररक्त सीमा शलु्क. 

६. सौंदयथ प्रसाधनावरील कर. 

 

ब. राज्य कर: 

१.  राज्य मूल्यववधथत कर (व्हॅट) / वविी कर (मानवी वापरासाठी पाच पेरोवलयम ईत्पादने 

अवण मद्य वगळून). 

२. करमणूक कर (स्थावनक ससं्थानंी अकारलेल्या कर वगळता). 

३. कें द्रीय वविी कर (कें द्राकडून अकारला जातो अवण राज्यानंी गोळा केला अहे). 

४. जकात अवण प्रवेश कर. 

५. खरदेी कर. 

७. लक्झरी कर. 

८. लॉटरी, सटे्टबाजी अवण जगुार यावर कर. 

 

वस्तू ाअवण सेवा करा सांबांधी प्रमखु कायदे: 

देशात वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासाठी सवंवधान (एकशे बावीसवीं दरुुस्ती) ववधेयक, 

२०१६,, राज्यसभेने ०३ ऑगस्ट २०१६  रोजी अवण लोकसभेने ८ ऑगस्ट २०१६ 

रोजी मंजूर केले. त्या ऄनषुंगाने भारताचे राष्ट्रपती याचेंकडून ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी 

मान्यता देण्यात अली अवण सवंवधान (एकशे एक िमाकंाची दरुुस्ती) ऄवधवनयम, २०१६ 

म्हणून त्यास ऄवधसूवचत करण्यात अले. त्याच बरोबर वस्तू अवण सेवा कराच्या 

ऄंमलबजावणीसाठी पढुील कायदे करण्यात अले. 

१. कें द्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७; 

२. कें द्र शावसत प्रदेश वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७. 

३. एकावत्मक वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७; 

४. वस्तू अवण सेवा कर (राज्यानंा भरपाइ) कायदा, २०१७. 

 

वरील कायदे १२ एवप्रल २०१७ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी मान्यता वदल्यानतंर २१ 

जलैु २०१७ पासून लागू केले गेले. या व्यवतररक्त, प्रत्येक राज्याने अपल्या राज्यासाठी 

वस्तू व सेवा कर कायदा देखील मंजूर केला अह.े  

 

वरील सवथ कायद्यामंध्ये कें द्रीय वस्तू व सेवा कर दरुुस्ती ऄवधवनयम, २०१८, वस्तू अवण 

सेवा कर (राज्यानंा भरपाइ)  सधुारणा ऄवधवनयम, २०१८, एकावत्मक वस्तू व सेवा कर 

कायदा, (दरुुस्ती) ऄवधवनयम, २०१८ अवण कें द्र शावसत प्रदेश वस्तू व सेवा कर (दरुुस्ती) 

ऄवधवनयम, २०१८ २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी ऄवधसूचीत करण्यात अले अवण १ 

फेिवुारी २०१९ पासून ऄंमलात अणले गेले. 
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वस्तू ाअणी सेवा कर पररषद (Goods and Service Tax Council): 

दरुुस्ती केल्यानसुार भारतीय राज्यघटनेच्या ऄनचु्छेद २७९ ऄ (१) च्या ऄटीनसुार, 

भारताच्या राष्ट्रपतींनी १२ सप्टेंबर २०१६ पासून वस्तू अणी सेवा कर पररषद स्थापन 

केली. वस्तू अणी सेवा करासंबंंधी मदु्यावंर सल्ला मसलत करण्यासाठी  वस्तू अणी सेवा 

कर पररषद हा कें द्र अवण राज्याचंा संयकु्त मंच अहे, वजचे ऄध्यक्ष कें द्रीय ऄथथमंिी ऄसतात 

अवण आतर सदस्य कें द्रीय महसूल राज्य  मंिी वकंवा ऄथथमंिी अवण ऄथथ वकंवा कराचे 

प्रभारी मंिी वकंवा शासनाने नेमणूक केलेले ऄन्य मंिी ऄसतात. ऄनचु्छेद २७९ ऄ (४) 

नसुार पररषद राज्यानंा वकंवा कें द्राला वस्तू ाअणी सेवा करा सांबांधी पढुील बाबतीत 

वशफारसी करले. 

ऄ)  वस्तू अणी सेवा करामध्ये समाववष्ट झालेली राज्ये अवण स्थावनक ससं्था यांनी 

अकारलेले कर, ईपकर अवण ऄवधभार. 

अ)  वस्तू अणी सेवा करामध्ये ऄधीन राहू शकणारी वकंवा सेवांमधून मकु्त केलेली वस्तू 

अवण सेवा; 

आ)  वस्तू अणी सेवा करासबंंधी कायदे, अकारणीचे वसद्धातं, वस्तू अणी सेवा कराचे 

ववभाजन, अंतरराज्यीय व्यापारावर लागू केलेले कर अवण परुवठ्याचे वठकाण 

वनयवंित करणार ेतत्व; 

इ)  ईलाढालीची मयाथदा ज्याच्या खाली वस्तू अवण सेवानंा वस्तू अणी सेवा करामधून 

सूट वदली जाउ शकते; 

इ)  वस्तू अणी सेवा कराचे स्तर व कारचा दर वनवित करणे; 

ई)  कोणत्याही नैसवगथक अपत्ती वकंवा अपत्ती दरम्यान ऄवतररक्त ससंाधने 

वाढववण्यासाठी वनवदथष्ट कालावधीसाठी कोणताही ववशेष दर लागू करण्या सबंंधी; 

उ)  ऄरुणाचल प्रदेश, असाम, जम्मू-काश्मीर, मवणपूर, मेघालय, वमझोरम, नागालडँ, 

वसवक्कम, विपरुा, वहमाचल प्रदेश अवण ईत्तराखडं या राज्याचं्या सदंभाथत ववशेष 

तरतूद; अवण 

ए)  पररषदेस अवश्यक वाटेल ऄशा जीएसटीशी सबंंवधत आतर कोणत्याही बाबी. 

 

वस्तू ाअवण सेवा कर नेटवका : 

वस्तू व सेवा कर नेटवकथ  (GSTN) ची कंपनी ऄवधवनयम २०१३ च्या कलम ८ ऄन्वये २८ 

माचथ २०१३ रोजी एक ‘ना नफा ना तोटा तत्वावर‛ चालणारी गैर-सरकारी कंपनी म्हणून 

नोंदणी केली गेली अहे.  वस्तू व सेवा कराच्या ऄंमलबजावणीसाठी कें द्र अवण राज्य 

सरकार,े करदात्यासंह ऄन्य भागधारकांना सामान्य अवण सामावयक मावहती तंिज्ान 

(अयटी) पायाभूत सेवा अवण  सवुवधा परुवण्यासाठी याची स्थापना केली गेली. वस्तू व 

सेवा कर नेटवकथ मध्ये भारत सरकारचे २४.५ टक्के आतके समभाग अहेत. अवण देशातील 

आतर राज्याकंडे २४.५ टक्के वहस्सा अहे. वशल्लक ५१ टक्के भागीदारी ही वबगर-सरकारी 

ववत्तीय ससं्थाकंडे अहे. मे, २०१८ मध्ये जीएसटीएनला सपूंणथ मालकीच्या सरकारी 

कंपनीमध्ये रूपातंररत करण्याचा वनणथय घेण्यात अला. या वनणथयावरील पढुील कायथवाही 

ऄद्याप शासनाने केलेली नाही.  
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८.६ साराांश (SUMMARY)  

 

सघंराज्य हा सरकारचा एक प्रकार अहे ज्यामध्ये सावथभौम राजकीय शक्ती कें द्र अवण 

राज्य वकंवा स्थावनक सरकारामंध्ये ववभागली जाते जसे की प्रत्येक सरकार, त्याच्या 

स्वतःच्या के्षिात, आतरापंासून स्वतंि ऄसते. भारत एक लोकशाही सघंराज्य अहे अवण ही 

तरतूद देशाच्या सवंवधानात समाववष्ट अहे. भारतीय राज्यघटनेत ववववध सरकारी 

ववभागाचंी अवथथक शक्ती अवण जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे पररभावषत करण्यात अल्या अहेत. 

परतं ु भारतीय सघंीय व्यवस्थेला दीघथ आवतहास अहे १८३३ मध्ये, विवटश सरकारच्या 

सनदी कायद्याद्वार ेववत्तीय व्यवस्था पूणथपणे कें द्रीकृत करण्यात अली होती ज्यात बंगालच्या 

राज्यपालानंा भारताचे गव्हनथर जनरल म्हणून वनयकु्त करण्याची तरतूद करण्यात अली 

होती अवण ववववध राज्यातंील राज्यपालानंा ऄधीनस्थ करण्यात अले होते. त्याला 

अवथथक बाबींसाठी १८७३ मध्ये कें द्र सरकारकडून प्रातंानंा वनवित ऄनदुान देण्यात अले 

जेणेकरून ते त्यांचा खचथ भागवू शकतील. देशातील अवथथक ववकें द्रीकरणाच्या व्यवस्थेकडे 

चळवळ मोंटागू-चेम्सफोडथ सधुारणाऄंंतगथत अणखी मजबूत करण्यात अली ज्याने भारत 

सरकार ऄवधवनयम, १९१९ च्या रूपाने व्यावहाररक अकार घेतला. १९३५ च्या 

कायद्यानसुार, सघंराज्य अवण महसूलाचे प्रातंीय स्त्रोत. भारतीय राज्यघटनेने भारत 

सरकार ऄवधवनयम, १९३५ मध्ये वदलेल्या अवथथक तरतदुी केल्या. २६ जानेवारी १९५० 

रोजी राज्यघटना लागू झाल्यानतंरच ववत्त अयोग स्थापन केला जाउ शकतो. सरकार 

अवण राज्य सरकार. तसेच, खचाथची जबाबदारी देखील त्याच भागामंध्ये ववभागली गेली 

अहे अवण वनधीचे काही हस्तातंरण देखील अहे. कालातंराने कर प्रणाली देखील बदलली 

अवण ववकवसत झाली. 

 

८.७ प्रश्न (QUESTIONS) 

 

१.  भारतातील ववत्तीय सघंराज्य रचना स्पष्ट करा. 

२.  मूल्यववधथत कर अवण वस्तू अवण सेवा कर यांच्यातील फरक स्पष्ट करा. 

३.  ववकें द्रीकरणाची अवश्यकता व भारतीय ऄनभुव याची चचाथ करा. 
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