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Business Economics IV 

Foundation of Public Finance 

Preamble 

Public Finance Issues are central to economic and Political discourse 

worldwide, as one of the primary functions of government is to generate 

resources from its people to spend money for improving the lives of its 

people. The primary objective of this course is to provide students with the 

tools to understand the underlying concepts and practical tradeoffs 

entailed in Public finance policy alternatives. 

It is strongly recommended to analyze Union budget of ongoing financial 

year in the class room. 

Sr.no 

 

Modules/Units 

1 THE ROLE OF GOVERNMENT IN AN ECONOMY 

  Meaning and Scope of Public finance.  
 Major fiscal functions: allocation function, distribution 

function & stabilization function  

 Principle of Maximum Social Advantage: Dalton and 

Musgrave Views - the Principle in Practice, Limitations.  

 Relation between Efficiency, Markets and Governments  

 The concept of Public Goods and the role of Government 

2 PUBLIC REVENUE 

 • Sources of Public Revenue: tax and non-tax revenues  

• Objectives of taxation - Canons of taxation - Types of taxes : 

direct and indirect - Tax Base and Rates of taxation : 

proportional, progressive and regressive taxation  

• Shifting of tax burden: Impact and incidence of taxation - 

Processes- factors influencing incidence of taxation  

• Economic Effects of taxation: on Income and Wealth, 

Consumption, Savings, Investments and Production.  

• Redistributive and Anti-Inflationary nature of taxation 

and their implications 

3 PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC DEBT 

 • Public Expenditure: Canons - classification - economic 

effects of public spending - on production, consumption, 

distribution, employment and stabilization - Theories of Public 

Expenditure: Wagner's Hypothesis and Wiseman Peacock 

Hypothesis - Causes for Public  

    Expenditure Growth - Significance of Public Expenditure: Low 

Income Support and Social Insurance Programmes.  

• Public Debt: Classification - Burden of Debt Finance: Internal 

and External - Public Debt and Fiscal Solvency  

4 Fiscal policy and Management  

 • Fiscal Policy: Meaning, Objectives, constituents and 

Limitations.  

• Contra cyclical Fiscal Policy and Discretionary Fiscal 



  

Policy : Principles of Sound and Functional Finance  

• Budget- Meaning objectives and types - Structure of Union 

budget - Deficit concepts  

• Intergovernmental Fiscal Relations : fiscal federalism and 

fiscal decentralization - central - 

    state financial relations  
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सार्वजननक आयव्यय - I 

घटक रचना 

१.० उद्दिष्ट े

१.१ प्र          र्व       व्य     अथव  

१.२ सार्वजद्दनक आयव्ययाची व्याप्ती        

१.३ महत्तम सामाद्दजक लाभाचे तत्त्र्- डाल्टन आद्दण मस्ग्रेव्हाांचा दृद्दष्टकोन 

१.४  साराांश 

१.५ प्रश्न 

१.० उनिष्ट े(OBJECTIVES) 

• सार्वजद्दनक आयव्य  चा अथव सम    घेणे. 

• सार्वजद्दनक  आयव्य           समजून घेणे. 

• साधनसा  रीच्या र्ाटपाचे आद्दण आद्दथवक स्ग्थै   चे कायव समजून घेणे. 

• द्दर्कासात्मक आयव्य  ची सांकल्पना समजून घेणे. 

१.१ प्र      : सार्वजननक आयव्ययाचा अथव (INTRODUCTION OF 

MEANING OF PUBLIC FINANCE) 

ॲडम द्दस्ग्मथ याांनी त्याांच्या काळात असे प्रद्दतपादन केले होते की,’ जे सरकार कमीत कमी 

कायव करते ते सरकार उत्कृष्ट असते’. कारण ॲडम द्दस्ग्मथ   सरकारच्या कायावबिल साांगत 

असताना प्रामखु्याने चार गोष्टी गहृीत धरल्या होत्या त्या म्हणजे 

• प्रत्येक व्यक्ती हा समांजस आह.े 

• प्रत्येक व्यक्तीला स्ग्र्तःचे द्दहत कळते. 

• प्रत्येक व्यक्ती हा स्ग्र्ाथी आहे. 

• प्रत्येक व्यक्ती स्ग्र्तःचे द्दहत साधून घेण्याचा जास्ग्तीत जास्ग्त प्रयत्न करतो. 

त्यामळेु सरकारने लोकाांचे द्दहत द्दकां र्ा कल्याण साधण्यासाठी रे्गळे काही करण्याची गरज 

नाही. कारण प्रत्येक व्यक्ती ही स्ग्र्तःचे द्दहत साधून घेण्यास समथव आहे. त्यामळेु ॲडम 

द्दस्ग्मथने असे प्रद्दतपादन केले की, सरकारने फक्त देशाच्या सीमारषेाांचे सांरक्षण करणे 
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म्हणजेच परकीय आक्रमणापासून सांरक्षण, देशाांतगवत शाांतता र् सवु्यर्स्ग्था राखणे आद्दण 

सार्वजद्दनक द्दशक्षण, आरोग्य र् पाणीपरुर्ठा या सदु्दर्धा उपलब्ध करून देणे एर्ढेच कामे 

करार्ीत.  

पण आधदु्दनक काळात मात्र जगातील अनेक देशाांनी कल्याणकारी राज्याची सांकल्पना 

स्ग्र्ीकारली आह.े म्हणजेच आपल्या देशातील जनतेचे जास्ग्तीत जास्ग्त सामाद्दजक आद्दथवक 

कल्याण साधणे होय. आद्दण यातूनच अलीकडील काळात सरकारी कायाांचा व्याप  हा 

मोठ्या प्रमाणार्र र्ाढत गेला. 

सरकारला जनतेचे कल्याण साधार्याचे असेल तर, जनते    कल्याणासाठी अनेक कामे 

करार्ी लागतात. आद्दण ही कामे करण्यासाठी सरकारकडे मोठ्या प्रमाणार्र उत्पन्न जमा 

व्हारे् लागते. सरकार हे उत्पन्न द्दर्द्दर्ध मागाांनी द्दमळद्दर् ते. त्यामध्ये प्रामखु्याने कर, 

शासकीय उत्पन्न, अनदुाने र् देणग्या आद्दण व्यापारी उत्पन्न या द्दर्द्दर्ध मागाांनी सरकार 

उत्पन्न द्दमळद्दर्ते. आद्दण हे द्दमळालेले उत्पन्न जनतेच्या, सामाद्दजक, आद्दथवक 

कल्याणासाठी, सार्वजद्दनक आरोग्य व्यर्स्ग्था, द्दशक्षण व्यर्स्ग्था, पाणीपरुर्ठा, रस्ग्ते बाांधणी, 

रले्रे् मागव, धरणे, ऊजाव प्रकल्प, दळणर्ळण, देश सांरक्षण, इत्यादी कायाांर्र खचव करते. 

म्हणजेच सार्वजद्दनक आयव्य यात सरकारच्या उत्पन्नाची साधने आद्दण खचावचे मागव याांचा 

प्रामखु्याने द्दर्चार केला जातो. 

मळुात ‘सार्वजद्दनक आयव्यय’ या शब्दाांचा अथव पाद्दहल्यास सार्वजद्दनक म्हणजे सरकारचे 

आद्दण ‘आयव्यय’ या शब्दातील ‘आय’ म्हणजे ‘उत्पन्न’ आद्दण ‘व्यय’ म्हणजे ‘खचव ’ होय. 

यार्रून सार्वजद्दनक आयव्यय म्हणजे ज्या द्दर्षयात सरकारचे उत्पन्न र् सरकारचा खचव 

याांचा द्दर्चार केला जातो असा द्दर्षय होय. आज ‘सार्वजद्दनक आयव्यय’    अथवशास्त्राची 

एक स्ग्र्तांत्र अभ्यास शाखा म्हणून उदयाला आली आह.े 

सार्वजननक आयव्यय याच्या व्याख्या: 

१.   प्रा.  निनिप टेिर ‘सार्वजद्दनक आयव्यय हे राजकोषीय शास्त्र आहे. त्याची धोरणे ही 

राजकोषीय धोरणे आहेत. त्यातील अडचणी  या राजकोषीय अडचणी असतात.’’ 

२.   नििं डिे निरस: ‘सार्वजद्दनक सत्ताांचा उत्पन्न द्दमळद्दर्ण्याच्या र् खचव करण्याच्या 

पद्धतीशी ज्या शास्त्राचा सांबांध आहे त्याला सार्वजद्दनक आयव्यय म्हणतात. 

३.   डॉक्टर डाल्टन: ‘‘अथवकारण र् राजकारण या दोघाांच्या सीमार े   मध्ये असणारा एक 

द्दर्षय म्हणजे सार्वजद्दनक आयव्यय होय.’’ 

४.  सी. पी          : ‘‘सार्वजद्दनक राज्यातील सार्वजद्दनक सते्तचे उत्पन्न र् खचव तसेच 

त्याांचा परस्ग्पराांशी असलेला सांबांध तसेच द्दर्त्तीय प्रशासन र् द्दनयांत्रण        अध्ययन 

करणार ेशास्त्र आह.े’’ 

र्रील सर्व व्याख्यान र्रून हे स्ग्पष्ट होते की, ‘सार्वजद्दनक आयव्यय म्हणजे सार्वजद्दनक 

सत्ताांचे उत्पन्न आद्दण खचव या सांबांधीचे द्दर्रे्चन यामध्ये असते. तसेच सरकार आपले 
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उत्पन्न आद्दण खचव  याांचा मेळ घालून जनतेचे सामाद्दजक आद्दथवक कल्याण कसे चालते 

याचा द्दर्चार प्रामखु्याने केला जातो. 

१.२ सार्वजननक आयव्ययाची व्याप्ती र् काये (SCOPE AND 

FUNCTIONS OF PUBLIC FINANCE) 

सार्वजद्दनक आयव्य  च्या व्याप्ती मध्ये प्रामखु्याने पढुील बाबींचा समारे्श होतो:  

१. सार्वजननक उत्पन्न:   

सार्वजद्दनक आयव्य  च्या सार्वजद्दनक उत्पन्न या द्दर्भागात सरकारला द्दर्द्दर्ध मागाांनी 

द्दमळणाऱ्या उत्पन्नाचा द्दर्चार केला जातो. यामध्ये प्रामखु्याने क   पासून द्दमळणार ेउत्पन्न, 

प्रशासकीय उत्पन्न, अनदुाने र् देणग्या, तसेच व्यापारी उत्पन्नाचा समारे्श होतो. 

करामध्ये  प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर इत्यादीचा समारे्श होतो.   

प्रशासकीय  उत्पन्नामध्ये परर्ाना फी, दांड, शलु्क, इत्यादींचा समारे्श होतो. तर व्यापारी 

उत्पन्नामध्ये सरकारी उद्योगातील, नफा, पोस्ग्ट खाते, रले्रे्, इत्यादी पासून द्दमळणाऱ्या 

उत्पन्नाचा द्दर्चार केला जातो. 

२. सार्वजननक खचव:  

सरकारला द्दर्द्दर्ध मागाांनी द्दमळणार े उत्पन्न सरकार लोकाांच्या सामाद्दजक, आद्दथवक 

कल्याणासाठी खचव करते. यामध्ये प्रामखु्याने सार्वजद्दनक द्दशक्षण व्यर्स्ग्था, आरोग्य 

व्यर्स्ग्था, पाणीपरुर्ठा, र्ीज परुर्ठा, रस्ग्ते बाांधणी, रले्रे् मागव द्दनद्दमवती, गररबाांना कमीत कमी 

द्दकमतीत प्राथद्दमक सेर्ा सदु्दर्धा परुद्दर्णे इत्यादीचा समारे्श. होतो सार्वजद्दनक खचव करत 

असताना सरकार नेहमी महत्तम सामाद्दजक कल्याणाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेर्ते. 

३. सार्वजननक कजव:   

जेव्हा द्दर्द्दर्ध मागाांनी सरकारला द्दमळणार े उत्पन्न कमी पडते, तेव्हा सरकार द्दर्द्दर्ध 

कल्याणकारी कामाांच्या पूतवतेसाठी देशाांतगवत तसेच देशाबाहेरून सार्वजद्दनक कजावची 

उभारणी कर  , सार्वजद्दनक आयव्ययाच्या भागात सार्वजद्दनक कजव कोणत्या मागाांनी उभे 

करारे्, तसेच त्या कजावचे व्याजदर आद्दण व्यर्स्ग्थापन कसे करारे् इत्यादी बाबींचा समारे्श 

होतो. 

४. नर्त्तीय नकिं र्ा सार्वजननक प्रिासन:  

सार्वजद्दनक आयव्ययाची    महत्र्ा   शाखा मानली जाते. कारण यामध्ये द्दर्त्तीय प्रशासन 

हे अांदाजपत्रक तयार करणे, रे्गरे्गळ्या कराांचे दर सचुद्दर्णे इत्यादी कामे करते. 

५. सिंघीय नर्त्त व्यर्स्था:  

भारतासारख्या देशात सांघराज्य शासन प्रणाली अद्दस्ग्तत्र्ात आहे. यामध्ये कें द्रीय स्ग्तरार्र 

कें द्र सरकार र् राज्य सरकार कायवरत असते. अशा रे्ळी कें द्र सरकार आद्दण राज्य सरकार 

याांनी कोणकोणते कर आ  रारे्त, तसेच या द्दर्द्दर्ध कराांचा पासून द्दमळणाऱ्या उत्पन्नाचे 
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र्ाटप कें द्र आद्दण राज्य सरकार या दोघाांमध्ये कशा पद्धतीने व्हारे्, तसेच गरजेच्या रे्ळी 

रा       सहाय्य द्दकां र्ा अनदुान देणे इत्यादी बाबींचा समारे्श असतो. 

६. नस्थरता र् नर्कास:   

आजच्या काळामध्ये सार्वजद्दनक काव्याचा र्ापर करून देशाांतगवत द्दर्द्दर्ध र्स्ग्तूांच्या द्दकां मत 

पातळीत द्दस्ग्थरता राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच देशाच्या आद्दथवक द्दर्कासाची गती 

र्ाढद्दर्णे आद्दण       सह आद्दथवक द्दर्कासाचे ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

सार्वजननक  आनण खाजगी आयव्यय यातीि साम्य र् भदे: 

सार्वजद्दनक आयव्य  हे सरकारचे उत्पन्न आद्दण खचव याांचेशी सांबांद्दधत असते तर खाजगी 

आयव्य  हे रै्यद्दक्तक व्यक्तीचे उत्पन्न आद्दण खचव याचेशी सांबांद्दधत असते. 

असे असले तरी या दोन्हींमध्ये पढुील बाबतीत साम्य द्दकां र्ा सारखेपणा आढळतो: 

१.  सार्वजद्दनक आयव्यय र् खाजगी आयव्य  या दोन्हींमध्ये ही उत्पन्न आद्दण खचव या 

दोन्हींचा मेळ घालार्ा लागतो. 

२.  या दोन्हींमध्ये ही कमीत कमी खचावत आद्दण कमीत कमी साधन सांपत्तीचा र्ापर करून 

जास्ग्तीत जास्ग्त समाधान द्दकां र्ा लाभ द्दमळद्दर्ण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

३. उत्पन्न र् खचव या दोन्ही मधील तफार्त भरून काढण्यासाठी दोघाांनाही प्रयत्नशील 

रहारे् लागते. 

४.  सार्वजद्दनक आयव्यय आद्दण खाजगी आयव्यय यामधील व्याप्ती र् सांस्ग्था या गुांतर्णूक 

आद्दण खचावत र्ाढ करून त्याांचे त्याांचे उत्पन्न र्ाढरू् शकतात. 

१.३ सार्वजननक आयव्यय आनण खाजगी आयव्यय यातीि भेद 

(DIFFERENCE BETWEEN PUBLIC FINANCE AND PRIVATE 

FINANCE) 

१. हतूे:  

खाजगी आय याचा हेतू हा द्दर्द्दर्ध व्यर्हारातून जास्ग्तीत जास्ग्त नफा द्दमळद्दर्णे हा असतो. 

तर सार्वजद्दनक आयव्य      माध्यमातून सरकार जनतेचे सामाद्दजक - आद्दथवक कल्याण 

कसे साधले जाते हे पाद्दहले जाते. 

२. उत्पन्न र् खचव यािंचा मळे: 

खाजगी आय व्ययात आधी उत्पन्न पाहून त्यानांतर रोज खचव केला जातो. म्हणजेच मराठी 

भाषेतील म्हणी नसुार ‘अांथरूण पाहून पाय पसरणे’ याचा अर्लांब खाजगी आय व्ययात 

केला जातो. तर याउलट सार्वजद्दनक आयव्यय आत सरकार आधी खचव ठरद्दर्ते आद्दण 

त्यानांतर तो खचव भागद्दर्ण्यासाठी कोणकोणत्या मागाांनी द्दकती उत्पन्न द्दमळर्ायचे हे ठरद्दर्ले 

जाते. 
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३. कर आकारणी:   

सरकारला द्दजल्हा ज्यादा उत्पन्नाची गरज असते तेव्हा सरकार जनतेर्र द्दर्द्दर्ध कराांची 

आकारणी करून हे उत्पन्न द्दमळ    . मात्र खाजगी आयव्य    व्यक्तीला  असे करता येत 

नाही. खाजगी आय व्ययात व्यक्ती द्दकां र्ा सांस्ग्था याांना जादा उत्पन्न हरे् असल्यास ते कष्ट 

करून द्दकां र्ा व्यापार, उद्योग करूनच द्दमळर्ारे् लागते. इतराांर्र आकारता येणार नाही. 

४. र्स्तू र् सेर्ा यािंच्या उत्पादनाचा उिेि:  

खाजगी  आयव्य  मध्ये  र्स्ग्तू र् सेर्ा याांच्या उत्पादनाचा उिेश हा जास्ग्तीत जास्ग्त नफा 

द्दमळद्दर्णे हा असतो तर सार्वजद्दनक आयव्य    जनतेचे सामाद्दजक, आद्दथवक कल्याण 

साधणे हा उिेश असतो. 

५. ननणवय घेण्याचा कािार्धी:   

खाजगी आय व्ययात व्यक्ती द्दकां र्ा  सांस्ग्था जेव्हा त्याांच्या आद्दथवक घडामोडी बाबत द्दर्द्दर्ध 

द्दनणवय घेतात तेव्हा नेहमी अल्प काळाचा द्दर्चार करतात.  मात्र सार्वजद्दनक आय व्ययात 

मात्र एखाद्या आद्दथवक बाबींचा द्दनणवय घेतात.  तेव्हा एखाद्या आद्दथवक द्दनणवयाचा दीघवकाळात 

काय पररणाम होईल याचा द्दर्चार करार्ा लागतो. 

६. कजव घेण्याच्या सिंदभावत:   

खाजगी व्यक्ती द्दकां र्ा सांस्ग्था जेव्हा त्याांना त्याांच्या गरजा भागद्दर्ण्यासाठी द्दकां र्ा द्दर्द्दर्ध 

आद्दथवक व्यर्हार पार पाडण्यासाठी जादा पैशाची गरज लागते तेव्हा ते स्ग्र्तःच स्ग्र्तःकडून 

कजव घेऊ शकत नाहीत. मात्र सर्व आय आयव्यय मात्र जेव्हा सरकारला जादा पैशाची गरज 

पडते तेव्हा सरकार कजव रोख्याांच्या  या माध्यमातून देशातील जनतेकडून कजव घेऊ शकते. 

म्हणजेच सरकार स्ग्र्तःचा कडून कजव घेऊ शकते. 

७. पैिाचा पुरर्ठा:   

जेव्हा सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा सरकारचा खचव र्ाढतो तेव्हा सरकार नोटा छापून हा खचव 

भरून काढते. पण खाजगी आयव्य  l व्यक्तीला आपला जादा खचव भरून काढण्यासाठी 

नोटा छापता येत नाहीत. आद्दण  तसे केल्यास व्यक्तीला तरुां गात जारे् लागेल. 

८. अिंदाज पत्रक:   

खाजगी आय व्ययात व्यक्तीचे अांदाजपत्रक ह े नेहमी द्दशलकीचे असते. तर सार्वजद्दनक 

आयव्य  त सरकारचे अांदाजपत्रक हे तटुीचे असते द्दकां बहुना ते तटुीचे असारे् असे 

प्रद्दतपादन जे. एम. एम केन्स याांनी केले आहे. 

१.३ महत्तम सामानजक  िाभाचे  तत्त्र् (PRINCIPLE OF MAXIMUM 

SOCIAL ADVANTAGE) 

सार्वजद्दनक आयव्ययाच्या माध्यमातून सरकार द्दर्द्दर्ध मागाांनी मोठ्या प्रमाणार्र उत्पन्न 

जमा करते. सरकारला द्दमळणाऱ्या उत्पन्नापैकी सर्ावत जास्ग्त उत्पन्न म्हणजे जर्ळजर्ळ 
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७६ टक्के उत्पन्न हे द्दनव्र्ळ द्दर्द्दर्ध कराांपासून द्दमळते. प्रगद्दतशील कर रचनेच्या 

माध्यमातून जादा उत्पन्न असणारय्ाांर्र जादा दराने कर आकारणी केली जाते.  आद्दण हे 

द्दर्द्दर्ध कराांपासून तसेच इतर मागाांपासून द्दमळणाऱ्या उत्पन्नातून समाजाला द्दर्द्दर्ध सेर्ा 

सदु्दर्धा उपलब्ध करून द्ददल्या जातात. कराांच्या सहाय्याने श्रीमांत लोकाांजर्ळील पैसा हा 

शासकीय यांत्रणेकडे हस्ग्ताांतररत केला जातो आद्दण पनु्हा हाच पैसा द्दर्द्दर्ध योजनाांच्या या 

माध्यमातून समाजाकडे परत येतो. म्हणजे एक प्रकारचे सांपत्तीचे पनुवर्ाटप होते. म्हणजेच 

महत्तम सामाद्दजक लाभाच्या तत्त्र्ाांमध्ये जनता सरकारला भरते आद्दण त्याग करते. पण हाच 

कर भरलेला पैसा पनु्हा द्दर्द्दर्ध योजनाांच्या माध्यमातून लोकाांकडे येतो आद्दण लोकाांना लाभ 

होतो.  

‘महत्तम सामानजक िाभाचे तत्र्- व्याख्या: 

डाल्टन यािंचे महत्तम सामानजक िाभाचे तत्त्र्: 

‘सार्वजद्दनक उत्पन्न प्राप्त करण्याच्या प्रद्दक्रयेमळेु जनतेला करार्ा लागणारा सीमाांचा त्याग र् 

खचव करण्याच्या प्रद्दक्रयेमळेु द्दमळणारा सीमाांत लाभ या द्दबांदूच्या द्दठकाणी समान होतात तो 

महत्तम सामाद्दजक लाभाचा      होय. 

महत्तम सामाद्दजक लाभाच्या तत्र्ात ज्या द्दठकाणी कर भरून जनतेचा होणारा सीमाांत 

त्त्याग  हा सरकारने केलेल्या  कल्याणकारी  कामाांमळेु जनतेला द्दमळणारा लाभ हे दोन्ही 

समान होतात तेथे महत्तम सामाद्दजक लाभ द्दन  त होतो. 

पढुील कोष्टकार्रून र् आकृतीर्रून स्ग्पष्ट होईल: 

सार्वजननक आयव्ययाची 

मात्रा (सिंख्या) 

सीमािंत त्याग 

(कोटी रुपये) 

सीमािंत िाभ 

(कोटी रुपये) 

१ २० ६० 

२ ३० ५० 

३ ४० ४० 

४ ५० ३० 

५ ६० २० 

 

र्रील कोष्टकात सार्वजद्दनक  आयव्ययाच्या द्दतसऱ्या माते्रला सीमाांत सामाद्दजक त्याग आद्दण 

सीमाांत सामाद्दजक लाभ दोन्ही समान आहेत.  म्हणजेच प्रत्येकी अनकु्रमे चाळीस चाळीस 

कोटी रपये आहेत. त्यामळेु तो समतोलाचा द्दबांदू आहे. कारण या द्दबांदूला कर भरून 

समाजाचा होणारा सामाद्दजक त्याग  हा ४० कोटी रपये आह.े आद्दण सरकारने समाजासाठी 

केलेल्या कल्याणकारी कामाांमळेु समाजाला द्दमळणारा लाभ ही ४० कोटी रपये इतका 

आह.े  यालाच महत्तम सामाद्दजक लाभाचे तत्र् म्हणतात. आकृतीच्या सहाय्याने याचे 

स्ग्पष्टीकरण पढुीलप्रमाणे देता येईल.  
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सार्वजननक आयव्यय सिंख्या 

 क    क्र. १.१ 

बाजूच्या आकृतीत OX  अक्षार्र सार्वजद्दनक आयव्ययाच्या मात्रा दशवद्दर्ल्या आहेत तर 

OY  अक्षार्र सीमाांत त्याग र् सीमाांत लाभ दशवद्दर्ला आह.े आकृतीत सीमाांत त्यागाचा र्क्र 

MM  आद्दण सीमाांत लाभाचा र्क्र PP एकमेकाांना ‘S’ या द्दबांदूत     तात. अशा रे्ळी 

सार्वजद्दनक आयव्ययाच्या      माते्रला सीमाांत सामाद्दजक लाभ सीमाांत सामाद्दजक त्याग ह े

दोन्ही समान म्हणजेच ४०-४० कोटी रपये आहेत. 

महत्तम सामानजक िाभाचे ननकष पुढीि प्रमाणे आहते: 

डॉक्टर डाल्टन याांनी सार्वजद्दनक आयव्यया    व्यर्हारामळेु समाजाचे महत्तम द्दहत 

साधले जाते की नाही हे पाहण्यासाठी काही द्दनकष साांद्दगतले आहेत ते पढुील प्रमाणे 

आहेत:  

१. सामानजक सुरनितता: 

देशाच्या जलद आद्दण द्दस्ग्थरतेसह आद्दथवक द्दर्कासासाठी देशाांतगवत  शाांतता र् सवु्यर्स्ग्था 

असणे गरजेचे आहे. तसेच परकीय आक्रमणाांपासूननही देशाला र्ाचद्दर्णे गरजेचे आह.े 

त्यामळेु देशात सामाद्दजक सरुद्दक्षतता असेल तर सरकार अद्दधक मजबूत होईल. पररणामी 

समाजाचे महत्तम द्दहत साधले जाईल. 

२. उत्पादन पद्धतीत सुधारणा होण ेआर्श्यक आह:े 

डॉक्टर डाल्टन याांच्या मते उत्पादन पद्धतीत होणारी सधुारणा ही प्रामखु्याने पढुील तीन 

बाबींर्र अर्लांबून असते. 
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अ)  नर्नर्ध र्स्तूिंच्या उत्पादन िमतेत र्ाढ: देशामध्ये उत्पाद्ददत केल्या जाणाऱ्या द्दर्द्दर्ध 

र्स्ग्तूांच्या उत्पादनक्षमतेत जर मोठ्या प्रमाणात र्ाढ झाली तर त्यामळेु राष्ट्रीय उत्पन्न 

र्ाढून दरडोई उत्पन्न र्ाढेल आद्दण यालाच  उत्पादनक्षमतेत सधुारणा असे म्हणता येईल. 

ब)  उत्पादन सिंघट        रण : सधुारणा म्हणजे जर कामगार प्रद्दतद्दनधींना उत्पादन 

व्यर्स्ग्थापन प्रद्दक्रयेत योग्य स्ग्थान द्ददले तर हे कामगार अद्दधक मन लारू्न काम करतील 

आद्दण अपव्यय होणार नाही. उत्पादन घटकाांचा परुपूेर र्ापर होईल. 

क) उत्पादन रचनेत सुधारणा:  उत्पादन रचनेत सधुारणा झाल्याने जास्ग्तीत जास्ग्त 

र्स्ग्तूांचे उत्पादन होईल आद्दण द्दर्द्दर्ध लोकाांच्या गरजा भागून द्दनयावतही र्ाढेल आद्दण 

समाजाचे द्दहत साधले जाईल. 

३)  सिंपत्तीच्या र्ाटपाची सुधारणा:  

सार्वजद्दनक  आयव्ययाच्या व्यर्हाराांमळेु  सांपत्तीच्या र्ाटपातही सधुारणा झाली पाद्दहजे असे 

डॉक्टर डाल्टन याांचे मत आहे. या सधुारणा प्रामखु्याने दोन प्रकारच्या आहेत. 

अ) आनथवक नर्षमता कमी करणे: समाजातील श्रीमांत लोकाांर्र मोठ्या प्रमाणार्र कर    

बसरू्न त्याांचे उत्पन्न काढून घेणे आद्दण द्दमळालेल्या उत्पन्नातून गोरगररबाांना सोईसदु्दर्धा 

उपलब्ध करून द्ददल्यास आद्दथवक द्दर्षमता कमी होईल. 

ब) उत्पन्नात होणार ेचढ-उतार कमी करणे:  समाजामधील कोणत्याही व्यक्तीचे  उत्पन्न 

हे सदासर्वकाळ द्दस्ग्थर राहत नाही.  त्यामध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असतात. त्यामळेु 

सांपत्तीच्या       टपातून हे चढ उतार कमी करता येतात. 

४) आनथवक नस्थरता आनण रोजगार सिंधींची नननमवती करणे:   

भाांडर्लशाही अथवव्यर्स्ग्थेत मोठ्या प्रमाणार्र बेरोजगारी र् आद्दथवक अद्दस्ग्थरता आढळते. 

अशारे्ळी सार्वजद्दनक आयव्ययाच्या माध्यमातून आद्दथवक स्ग्थैयव  द्दनमावण करणे आद्दण 

रोजगार सांधी र्ाढद्दर्ल्यास समाजाचे द्दहत साधले जाईल. 

महत्तम सामानजक िाभ तत्र्ाच्या मयावदा/दोष पुढीि प्रमाणे आहते: 

१. अस्पष्ट सिंकल्पना:  

टीकाकाराांच्या मते महत्तम लाभ तत्र्ाची सांकल्पना  स्ग्पष्ट आहे.  या तत्त्र्ानसुार सामाद्दजक 

कल्याण कसे साध्य होते ते स्ग्पष्ट होत नाही. 

२. त्यागाचे माप  अिक्य: 

एखाद्या व्यक्ती ने द्दकां र्ा समाजाने सरकारला कर भरून नेमका द्दकती त्याग केला त्याचे 

नेमके मापन  होणे अशक्य आह.े कारण प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत पैशाची सीमाांत 

उपयोद्दगता रे्गरे्गळी असते. 
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३. िाभाचे मापन अिक्य:  

त्यागाप्रमाणेच सरकारी खचावचा कोणाला द्दकती लाभ झाला हे साांगणेही अर्घड आह.े 

४. अव्यर्हायव सिंकल्पना:  

काही टीकाकाराांच्या मते ही सांकल्पना अव्यर्हायव आहे. कारण  लाभ आद्दण त्याग   या 

दोन्हींचे मापन करणे अशक्य असल्याने ही सांकल्पना व्यर्हायव र्ाटत नाही. 

५. सिंर्ेदनिम मनाचा अभार्: 

सार्वजद्दनक आयव्ययाच्या माध्यमातून कर भरल्यामळेु कोणाला द्दकती त्या करार्ा लागला 

आद्दण सरकारने केलेल्या खचावमळेु कोणाला द्दकती लाभ झाला त्या सर्ावचे मापन 

करण्यासाठी सांरे्दनक्षम मनाची गरज असते. पण सरकारी अद्दधकारी र् राजकारणी 

याांच्याकडे असे सांरे्दनक्षम नसते. ते  कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करत असतात. 

पररणामी समाज द्दहताकडे दलुवक्ष होते. 

६. आज नहत/कल्याण ठरनर्णे अर्घड:   

आपल्याकडे समाजद्दहताच्या रे्गरे्गळ्या सांकल्पना अद्दस्ग्तत्र्ात आहेत. त्यामध्ये कोणाला 

भौद्दतक द्दहत आर्डते तर कोणाला साांस्ग्कृद्दतक, कोणाला शैक्षद्दणक द्दहत आर्डते.  त्यामळेु 

नेमके समाजद्दहत ठरद्दर्   अर्घड आह.े 

अशाप्रकार े महत्तम सामाद्दजक लाभ तत्त्र्ा च्या र्रील मयावदा आहेत. तरीही सरकारने 

उत्पन्न कसे द्दमळर्ारे् आद्दण हे उत्पन्न समाजकल्याणासाठी कशा प्रकार ेखचव करारे् याचे 

उत्कृष्ट मागवदशवन या तत्त्र्ामळेु द्दनद्दितच कळते. 

महत्तम सामानजक िाभाचा म     यािंचा नसद्धािंत: 

 
 कृती १.२ 
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 कृतीमध्ये OX    र्र सरकार कडून द्दर्द्दर्ध सेर्ाांर्र खचव होणाऱ्या पैशाची मात्रा द्दकां र्ा 

सांख्या दशवद्दर्ली आह.े आकृती मधील LL1 ही र्रील रषेा सरकारी सेर्ाांमळेु समाजाला 

होणारा सीमाांत  सामाद्दजक लाभ दशवद्दर्ते. ही रषेा ऋणात्मक उताराची आहे. कारण र्ाढत्या 

सरकारी खचावनसुार सीमाांत सामाद्दजक लाभ हा घटत जातो. 

OX अक्षरार्रील TT1 ही रषेा समाजाचा सीमाांत सामाद्दजक त्याग दशवद्दर्ते. SS1 ही तटुक 

रषेा सीमाांत शदु्ध सामाद्दजक लाभ र्क्र रषेा आहे.  शदु्ध सामाद्दजक लाभ मोजण्यासाठी लाभा 

मधून त्याग र्जा करार्ा लागतो. 

SS1 हा र्क्र OX अ  ला’ ‘N’  द्दबांदूत शदु्ध सामाद्दजक लाभ महत्तम आहे. कारण याद्दठकाणी 

सीमाांत सामाद्दजक लाभ हा सीमाांत सामाद्दजक त्यागा बरोबर आहे. 

१.५ सारािंि (SUMMARY) 

 सार्वजद्दनक आयव्यया  सरकारचे उत्पन्न आद्दण सरकारचा होणारा खचव याांचा 

प्रामखु्याने द्दर्चार केला जातो. 

• सार्वजद्दनक आयव्य      व्याप्ती मध्ये प्रामखु्याने सार्वजद्दनक उत्पन्न, सार्वजद्दनक 

खचव सार्वजद्दनक कजव, द्दर्त्तीय व्यर्स्ग्थापन, सांगीत द्दर्त्तव्यर्स्ग्था आद्दण द्दस्ग्थरता र् 

द्दर्कास याांचा समारे्श होतो. 

• महत्तम सामाद्दजक तत्र्ामध्ये प्रामखु्याने देशातील जनतेने सरकारला कर भरून जो 

सीमाांत सामाद्दजक त्याग केला आद्दण त्या बदल्यात सरकारने जनतेला ज्या सेर्ा-

सदु्दर्धा परुद्दर्ल्या त्यामळेु समाजाला द्दकती सीमाांत सामाद्दजक लाभ झाला हे पाद्दहले 

जाते. आद्दण ज्या द्दबांदू सामाद्दजक= सीमाांत सामाद्दजक लाभ असे आढळते त्या द्दबांदूला 

महत्तम सामाद्दजक लाभ तत्त्र् असे म्हणतात 

• मस  र् याांनी सदु्धा आपले महत्तम सामाद्दजक लाभ तत्त्र् माांडले. 

१.६ प्रश्न (QUESTIONS) 

१.   सार्वजद्दनक आय व्यय आची सांकल्पना स्ग्पष्ट करणे. 

२.   सार्वजद्दनक आयव्यय याची व्याप्ती द्दर्शद करा.  

३.   डाल्टन याांचे महत्त्र् सामाद्दजक लाभ तत्र् स्ग्पष्ट करा. 

४.   सरेर् याांचे महत्तम सामाद्दजक लाभ तत्र् स्ग्पष्ट करा. 

५.  सार्वजद्दनक आय-व्यय आद्दण खाजगी आयव्यय यातील साम्य र् भेद स्ग्पष्ट करा. 

 

***** 

 



  ११ 

२ 

सार्वजननक आयव्यय - II 

घटक रचना 

२.० उद्दिष्ट े

२.१ काययक्षमता म्ह         

२.२ बाजार यतं्रणा 

२.३ बाजार                  थय  

२.४                           

२.५ बाजार अपयश आद्दण सरकारची भूद्दमका 

२.६  साराशं 

२.७ प्रश्न 

२.० उनिष्ट े(OBJECTIVES) 

• काययक्षमतेची सकंल्पना समजावून घेणे. 

• काययक्षमता, बाजार व सरकार यातील सबंंध  अभ्यासणे. 

• सावयजद्दनक वस्तू म्हणजे काय द्दतची वैद्दशष््टये अभ्यासणे. 

• सरकारच्या या भूद्दमकेचा अभ्यास करणे. 

२.१ कायवक्षमता म्हणजे काय? (WHAT IS EFFICIENCY?) 

काययक्षमता ही सकंल्पना अथयव्यवस्थेसाठी अद्दतशय महत्त्वपूणय मानली जाते. ‘अथय 

व्यवस्थेतील काययक्षमता म्हणजे देशातील द्दकंवा समाजातील लोक जेव्हा ददु्दमयळ असणाऱ्या 

साधन सपंत्तीचा काययक्षम वापर करून घेऊन जास्तीत जास्त फायदा द्दमळद्दवतात, अशी 

अवस्था होय. मळुात मानवी समाजाच्या गरजा या  मयायद्ददत असतात.  पण त्या गरजा पूणय 

करणारी साधन सपंत्ती मात्र मयायद्ददत असते, कमी असते.  तेव्हा मयायदीत साधनाचं्या 

सहाय्याने जेव्हा अमयायद्ददत गरजा भागवावे लागतात तेव्हा उपलब्ध असणाऱ्या साधन 

सपंत्तीचा अद्दतशय काटकसरीने आद्दण काययक्षमतेने वापर करावा लागतो. आद्दण असे झाले 

तरच समाजाला जास्तीत जास्त फायदा द्दमळेल. 

थोडक्यात ‘‘काययक्षमता म्हणजे अथयव्यवस्थेतील उपलब्ध साधन सामगु्रीचे योग्य द्दनयोजन 

करून आद्दण त्याचे वाटप करून त्याद्वार ेसमाजाला महत्तम लाभ द्दमळवून देणे होय.’’ 

काययक्षमतेची ही सकंल्पना आपण उत्पादन शक्यता व  च्या आधार े समजावून घेऊ. 

सवयसाधारणपणे समाजातील लोकाचें सामाद्दजक, आद्दथयक कल्याण हे लोकाचं्या उपभोग 

पातळीवर अवलंबून असते. समाजातील लोकानंा द्दवद्दवध वस्तू व सेवाचंा उपभोग         
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मोठ्या प्रमाणावर येता येईल तेवढे समाजाचे द्दहत, कल्याण हे वाढत जाते.  उच्च 

पातळीवरील आद्दथयक कल्याण साधण्यासाठी साधन सपंत्तीचा काययक्षमपणे वापर व द्दवतरण 

होणे हे आवश्यक असते. देशामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या उत्पादन साधनाचें द्दवतरण हे 

काययक्षम आहे द्दक नाही ह ेपाहण्यासाठी आपल्याला उत्पादन शक्यता वक्र या सकंल्पनेचा 

आधार घ्यावा लागेल. 

पढुील कोष्टकावरून व आकृती वरून आपण उत्पादन शक्यता वक्र ही सकंल्पना समजावून 

घेऊ. 

उत्पादन शक्यता र्क्र तक्ता 

    क्र. २.१ 

उत्पादन शक्यता उपभोग्य र्स्तू ( कोटी) भाांडर्ली र्स्तू (कोटी) 

A ० १५ 

B १ १४ 

C २ १२ 

D ३ ०९ 

E ४ ०५ 

F ५ ०० 

  

वरील कोष्टकात A  या वस्तू समूहाच्या वेळेला देशातील सवय साधन सपंत्ती भाडंवली 

वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी वापरली तर  देशामध्ये १५ कोटी इतक्या भाडंवली वस्तचेु 

उत्पादन होईल व ० कोटी (म्हणजे काहीच नाही)  इतक्या उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन 

होईल. 

नतंर ‘B’  या वस्तू समूहाच्या वेळेला काही साधन सपंत्ती ही भाडंवली वस्तूच्या 

उत्पादनासाठी वापरली जाईल तेव्हा १४ कोटी इतक्या भाडंवली वस्तूंचे उत्पादन होईल.  

तसेच काही साधन सपंत्ती ही उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनासाठी वापरली जाईल आद्दण ०१ 

कोटी इत    उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन होईल. 

पनु्हा C  या वस्तू समूहाच्या वेळेला काही साधन सपंत्तीभाडंवली वस्तू आद्दण उपभोग्य 

वस्तू याचं्या उत्पादनासाठी वापरली जाईल तेव्हा बारा कोटी भाडंवली वस्तू आद्दण २ कोटी 

उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन होईल. 

त्यानतंर O या वस्तू समूहाच्या वेळेला ०१ कोटी भाडंवली वस्तू आद्दण ०३ कोटी उपभोग्य 

वस्तूंचे उत्पादन होईल.  नतंर  E  या वस्तू समूहाच्या वेळेला ०५ कोटी इतक्या भाडंवली 

वस्तूंचे उत्पादन केले जाईल आद्दण ०४ कोटी इतक्या उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन केले 

जाईल. 

आद्दण शेवटी F  या वस्तू समूहाच्या वेळेला जेव्हा सवयच साधनसपंत्ती उपभोग्य वस्तूंच्या 

उत्पादनासाठी वापरली जाईल तेव्हा ०५ कोटी इतक्या उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन होईल 

आद्दण ० कोटी (म्हणजे काहीच नाही)  इतक्या भाडंवली वस्तूचें उत्पादन होईल. 
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आता वरील द्दवशे्लषण….वरून आपल्याला पाहावे लागेल की जर त्या देशाने सवयच्या सवय 

साधन सपंत्ती ही उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनावर खचय केली तर ० कोटी (म्हणजे काहीच 

नाही) इतक्या भाडंवली वस्तूंचे उत्पादन होईल आद्दण सवयच्या सवय साधन सपंत्ती जर 

भाडंवली वस्तूंच्या उत्पादनावर खचय केली तर उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन हे शून्य होईल. 

पण देशाला दोन्ही वस्तूंच्या उत्पादनाची गरज आहे त्यामळेु हा देश उत्पादनासाठी A द्दकंवा 

F  ही शक्यता द्दनवडणार नाही.  तर तो देश B,C,D,E,  यापैकी कोणतीतरी एक शक्यता 

द्दनवडेल. 

आता आपण उत्पादन शक्यता       आकृती पाहू.  

 
     आकृती क्र. २.१   

वरील आकृतीमध्ये उत्पादन शक्यता ही B, C, D, E या चार पैकी कोणत्याही एका द्दबंदूवर 

असेल. A द्दकंवा F द्दबंदूवर असणार नाही.  कारण N  हा द्दबंदू उत्पादन शक्यता व  च्या 

आतील बाजूस असल्याने या द्दबंदूवर उत्पादन केल्यास त्या देशातील सवय साधन सपंत्ती 

वापरली जाणार नाही  ती पडून राहील. त्यामळेु उत्पादन अजून पढेु सरकेल व हा वक्र 

ABCDEF  असा होईल. 

तसेच या उत्पादन शक्यता व  च्या बाहेर एक M हा द्दबंदू आह.े  तर या               . 

 र या M द्दबंदूपयंत उत्पादन शक्यता वक्र जाईल का? असा जेव्हा  प्रश्न पडतो तेव्हा त्याचे 

उत्तर नाही असे  द्यावे लागेल कारण M हा वरच्या पातळीवरील द्दबंदू असल्याने तेथे 

पोहोचण्यास त्या देशाला जादा साधन सपंत्ती हवी आहे.पण तेवढी त्या देशाकडे नाही. 

त्यामळेु आह ेत्या उत्पादन शक्यता व  वरील BCDE  या द्दबंदू   उत्पादन हे काययक्षमपणे 

शक्य होईल. 

२.२ बाजार यांत्रणा (MARKET MECHANISM) 

जगामधील प्रत्येक देशात सतत काहीना काही आद्दथयक घडामोडी या चालू असतात. या 

घडामोडींमध्ये प्रामखु्याने द्दवद्दवध ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन, त्याचें वाटप आद्दण उपभोग 

याचंा समावेश होतो. त्याच प्रमाणे अथयव्यवस्थेत द्दवद्दवध वस्तूंचे उत्पादन करणार ेउत्पादक, 
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द्दवतरक आद्दण या द्दवद्दवध वस्तूंचा उपभोग घेणार ेउपभोके्त याचंा समावेश होतो. पण बराच 

वेळ अथयव्यवस्थेतील            र काही प्रश्न पडतात ते म्हणजे कोणत्या वस्तूचे  

उत्पादन करावे? उत्पादन कोणत्या पद्धतीने करावे? उत्पादन कुठे करावे?  कोणासाठी 

उत्पादन करावे? आद्दण त्याचे वाटप कसे करावे? इ. प्रश्न द्दनमायण होतात आद्दण असे प्रश्न 

सोडद्दवण्यासाठी जगात द्दवद्दवध आद्दथयक यतं्रणा द्दनमायण झाल्या आह.े त्यामध्ये बाजार 

यतं्रणेचा समावेश होतो. बाजार म्हणजे असे द्दठकाण की जेथे द्दवद्दवध वस्तूंच्या खरदेी-द्दवक्री 

द्दतचे व्यवहार हे पार पडले जातात. कोणत्याही देशाला  आद्दथयक द्दवकासामध्ये बाजार 

यतं्रणेची भूद्दमका अद्दतशय महत्वाची आहे. 

२.३ बाजार अपयश-व्याख्या र् अथव (DEFINITION AND MEANING 

OF MARKET FAILURE) 

‘बाजार अपयश म्हणजे अशी द्दस्थती की द्दजथे मागणी व परुवठा यामध्ये समतोल नसतो. 

म्हणजेच मागणीच्या प्रमाणात परुव   नसणे द्दकंवा  अद्दतररक्त परुवठा असणे अशी द्दस्थती 

होय.  

तसेच बाजार अपयश म्हणजे अथयव्यवस्थे                  प्त उत्पादन पातळी गाठण्यात 

अपयश येणे होय. 

बाजार अपयशामळेु बाजार यतं्रणा अथयव्यवस्थे  सवयसाधारण समतोल प्र        करू 

शकत नाही. अपरुी ससंाधने, मागणी परुवण्यात असमतोल इ. कारणामळेु बाजार यतं्रणा 

काययक्षमप   काम करू शकत नाही.  

२.३.१  बाजार अपयशाची कारणे - पुढील प्रमाणे:  

१. अपूणव स्पधाव:  

बाजा यतं्रणेचे यश हे प्रामखु्याने पूणय स्पधेवर अवलंबून असते. पण आज बहुतेक एक अपूणय 

स्पधाय, मके्तदारी अशा प्रकारच्या  बाजारपेठा असल्याने ग्राहकानंा जादा द्दकंमत मोजावी 

लागते पररणामी ग्राहकाचें नकुसान होते. 

२. बाह्यता:   

बाह्यता म्हणजे एखाद्या द्दठकाणाच्या औद्योद्दगक द्दवकासाचे द्दकंवा आद्दथयक द्दवकासाचे 

लोकावंर तसेच पणपयायवरणावर  होणारे घद्दनष्ठ पररणाम होय. उदा; पयायवरणाच्या प्रदूष   

मळेु द्दवद्दवध आजार होणे, जलप्रदूषण, हवा प्रदूषण, भूमीप्रदूषण इत्यादी    सवांचे अद्दनष्ट 

पररणाम हे समाजाला भोगावे लागतात. 

३. अपूणव मानहती:  

बाजाराच्या यशासाठी उत्पादक व उपभोके्त यानंा बाजाराचे पूणय ज्ञान असणे आवश्यक आहे 

पण बऱ्याच वेळा त्यानंा हे ज्ञान असते पररणामी ग्राहक व उत्पादक या दोघांनाही नकुसान 

सहन करावे लागते. 
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४.  सार्वजननक र्स्तू: 

सावयजद्दनक वस्तू द्दकंवा सेवा या शासनाने          र       र     द्दनमायण केल्या 

जातात. त्यामळेु त्याचंी  सावयजद्दनक       असते. त्याचंा सावयद्दत्रक उपभोग  घेतला 

जातो. 

५.  अनुदान रि करणे:  

बऱ्याच  वेळ सरकार सामान्य लोक, उद्योजक यानंा काही अनदुाने देत असते आद्दण 

त्यामळेु बाजारयतं्रणा ही अपयशी ठरते. अशावेळी ही अनदुाने रि केली  पाद्दहजेत. 

६. सरकारचे कायदे: 

बऱ्याच वेळ सरकार आद्दथयक द्दवषमता कमी करण्यासाठी, शोषण रोखण्यासाठी कायदे करते 

तेव्हाही बाजार यतं्रणा ही मोठ्या प्रमाणावर प्रभाद्दवत होते व अपयशी ठरते. 

७.  ननयमाांचे ननयांत्रण:  

जेव्हा सरकार बाजार यतं्रणेवर कायद्याच्या माध्यमातून उत्पादन, वाटप         अद्दधकार 

 र      या सदंभायत बंधने आणते तेव्हा त्याचा  अद्दनष्ठ पररणाम हा बाजार  त्र   र होतो 

व बाजारयतं्रणा अपयशी ठरते. 

अशाप्रकार ेवरील कारणामंळेु बाजार यतं्रणा अपयशी ठरते. 

२.४ सार्वजननक र्स्तू म्हणजे काय? (WHAT IS PUBLIC GOODS?) 

आज जगातील प्रत्येक र       कल्याणकारी राज्याची सकंल्पना स्वीकारली  आहेत. 

त्यामळेु आपल्या देशातील लोकाचें सामाद्दजक -       कल्याण व्हावे म्हणून सरकार 

जनतेला ना काही सेवा- सदु्दवधा परुद्दवते.       सावयजद्दनक वस्तू असे म्हणतात. 

सावयजद्दनक वस्तू म्हणजे अशा वस्तू की, ज्या सरकारने   र        असतात आद्दण त्याचंा 

उपयोग हा सामूद्दहकरीत्याला जातो. यामध्ये प्रामखु्याने सावयजद्दनक रस्ते, पाणी, स्वच्छता,   

द्दवज, वाहतूक   ळ  ळ  इत्यादी. सोयी-सदु्दवधाचंा समावेश होतो. 

सावयजद्दनक वस्तूंची               प्र     आहेत: 

१ . सामूनहक उपभोग: 

सावयजद्दनक वस्तू या कोणा एका व्यक्तीच्या मालकीच्या नसतात. त्यावर सपूंणय समाजाची 

मालकी असते. त्यामळेु या वस्तूंचा सामूद्दहक उपभोग घेतला जातो. 

२. उपभोगात समानता असते: 

सावयजद्दनक वस्तूचा उपभोग घेताना गरीब-श्रीमंत, उच- नीच असा भेद केला जात नाही. तर 

या वस्तूंचा सवांना समान उपभोग घेण्याची सधंी असते .  
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३. स्प   त्म      अ     

सरकार सावयजद्दनक वस्तू सवांना उपलब्ध करून देते. खाजगी वस्तू प्रमाणे त्यात वस्तू भेद 

केला जात नाही. सावयजद्दनक वस्त ु या अद्दवभाज्य स्वरूपाच्या असतात. त्याचंा उपभोग 

घेण्याची सवांना समान सधंी असते. त्यामळेु त्या द्दमळद्दवण्यास स्पधाय करावी लागत नाही. 

४. सार्वजननक मालकी:   

सावयजद्दनक वस्तूंची मालकी ही सावयजद्दनक म्हणजे सरकारची असते. कारण या वस्तू व 

सेवाचंी द्दनद्दमयती ही जनतेने भरलेल्या करातून केली जाते. 

५. शासन ननयांत्रण:   

सावयजद्दनक वस्तूंची द्दनद्दमयती, देखभाल, वापराचे द्दनयम, त्याचंी द्दकंमत ठरद्दवणे इत्यादीवर 

सपूंणयपणे शासनाचे द्दनयतं्रण असते. 

६. माफक मूल्य: 

बऱ्याच वेळा सावयजद्दनक वस्त ुया मोफत परुद्दवल्या जातात. उदा. मोफत लसीकरण इत्यादी 

पण काही सेवा परुद्दवताना मात्र माफक मूल्य आकारले जाते. उदा. पाणीपट्टी. 

७. सामानजक कल्याण हा मखु्य हतूे असतो: 

बऱ्याच वेळा सावयजद्दनक वस्तू उपलब्ध करून देताना सामाद्दजक कल्याण साधणे हा 

शासनाचा हेतू असतो. नफा द्दमळद्दवणे हा हेतू नसतो. समन्याय, भाववाढ द्दनयतं्रण 

सामाद्दजक द्दह  असे उिेश डोळ्यासमोर ठेवून सावयजद्दनक वस्त ुपरुद्दवल्या जातात. 

अशा प्रकार ेवरील सवय सावयजद्दनक वस्तूंची वैद्दशष््टये आहेत. 

२.५ बाजार अपयश आनण सरकारची भूनमका (MARKET FAILURE 

AND ROLE OF GOVERNMENT) 

कोणत्याही देशाच्या आद्दथयक द्दवकासामध्ये बाजार यतं्रणेची भूद्दमका ही अद्दतशय महत्त्वाची 

असते. कारण बाजार यतं्रणेच्या द्दवकासामळेु आद्दथयक द्दवकासाला चालना द्दमळते, उत्पादन 

वाढते. परतं ु बऱ्याच वेळा बाजार यतं्रणेमळेु काही समस्याही उद्भवतात. उदा. प्रदषुण, 

बेरोजगारी, गररबी, बाह्यता, सामाद्दजक खचय इत्यादी त्यामळेु बाजार यतं्रणेतील अपयशाचे 

द्दनराकरण करण्यासाठी शासनाची भूद्दमका ही अद्दतशय महत्त्वाची आह.े ही भूमी   बाजार  

यतं्रणेला            वाचद्दवण्यास मदत करते सरकारची ही भूद्दमका पढुील प्रमाणे आह:े 

१. बाजार प्रणालीचे ज्ञान देण:े  

बऱ्याच वेळा ग्राहक आद्दण उपभोके्त यानंा बाजार प्रणालीचे योग्य ज्ञान असते. पररणामी  

बाजार    अपयश येते. बाजार व्यवस्थेत उपभोके्त व उत्पादक या  दोघानंाही योग्य ज्ञान 

असणे आवश्यक आह.े अपऱु्या व चकुीच्या माद्दहतीमळेु बाजार यतं्रणा अपयशी ठरते. अशा 

वेळी सरकारने बाजारपेठेत                  द्दनमायण करावा लागतो. 
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२. कायदेशीर  तर      

सरकारच्या कायदेशीर व्यवस्थेद्दशवाय बाजारयतं्रणा यशस्वी होऊ शकत नाही. उदा. 

साठेबाजी  र       र द्दनयंत्रण ठेवणे, भा      र द्दनयंत्रण ठेवणे इत्यादी. 

३. सावयजद्दनक व गणुवते्तच्या वस्तूंचा परुवठा हा  सरकार माफय त केल्यास बाजार यतं्रणा 

यशस्वी होण्यास मदत होते. 

४. बाह्यता         र  र    

उत्पादन प्रद्दक्रयेमळेु आद्दण आद्दथयक द्दवकासामळेु समाजावर हे अद्दनष्ट पररणाम होतात त्यानंा 

बाह्यता असे म्हणतात उदा. प्रदूषण, जगंलचा नाश        प्रजातींचा नाश, आजारपण 

इत्यादी. अशा वेळी सरकारने आपल्या या पत्रकात तर    बाह्यता समस्या सोडद्दवली 

पाद्दहजे. 

५.  बाह्यता उत्पन्न आनण सांपत्ती र्ाटपातील नर्षमता   र करणे:  

आद्दथयक द्दवषमतेमळेु मोठ्या प्रमाणावर बाजार अपयश येते अशा वेळी सरकारने हस्तके्षप 

करून खाजगी मालमते्तवर द्दनयतं्रण ठेवणे       र  र द्दनयंत्रण ठेवणे, तसेच द्दकमान वेतन 

कायदा      उत्पन्न सपंत्ती वापरातील द्दवषमता कमी केली पाद्दहजे. 

६. सरकारने रोजगार सधंी वाढद्दवणे, द्दकंमत    र   राखणे,  आद्दथयक द्दवकास     र    

       दाररद्रय् द्दनमुयलन अशी                        प्रयत्न करावेत. त्यामळेु बाजार 

अभ्यास कमी होण्यास मदत होईल. 

७. आनथवक नर्कास साधणे:  

    ष्ट पातळीवरील आद्दथयक द्दवकास गाठण्यासाठी जेव्हा बाजार यतं्रणा अपयशी ठरते तेव्हा 

सरकार   जाणीवपूवयक आद्दथयक द्दवकास साधण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. 

अशा प्रकार े वरील भूद्दमकाचं्या माध्यमातून शासन बाजर यतं्रणे                    

    . 

२.६ साराांश (SUMMARY) 

• काययक्षमता ही सकंल्पना आद्दथयक व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूणय मानली जाते. काययक्षमता 

म्हणज े आद्दथयक व्यवस्थेतील    ब्ध साधन सपंत्तीचे योग्य द्दनयोजन व    र  

करून त्याच्या माध्यमातून समाजाचे जास्तीत जास्त ही  साध   होय. 

• उत्पादन शक्यता वक्राच्या आधार ेएखादा देश त्याचं्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या साधन 

सपंत्तीचा  काययक्षम वापर कसा करले हे समजते. 

• कोणत्याही देशाच्या आद्दथयक द्दवकासात बाजारयतं्रणेची भूद्दमका ही महत्त्वपूणय आहे. 

• सावयजद्दनक वस्तू म्हणजेच सामूद्दहक उपभोगासाठी सरकारने   र        वस्तू होय. 
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२.७ प्रश्न (QUESTIONS) 

१.   काययक्षमताही ही सकंल्पना स्पष्ट करा. 

२.  उत्पादन शक्यता       सकंल्पना स्पष्ट करा. 

३.  बाजार अपयश म्हणजे काय?  त्याचंी कारणे सागंा. 

४.  सावयजद्दनक वस्तू म्हणजे काय           सागंा. 

५.  बाजारपेठ आद्दण सरकारची भूद्दमका स्पष्ट करा. 
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     २ 

३ 

सार्वजननक उत्पन्न 

घटक रचना 

३.० उद्दिष्ट े

३.१ प्र                                 

३.२ सार्वजद्दनक उत्पन्नाचे मागव- कर आद्दण करतेर उत्पन्न 

३.३  कराांची उद्दिष्ट,े कर कसोट्या 

३.४ कराांचे प्रकार प्रत्यक्ष आद्दण अप्रत्यक्ष कर 

३.५  कराांचे दर- प्रगद्दतशील, प्रमाणद्दशर  र् प्रद्दतगामी 

३.६ कर सांक्रमण: करभार,  कराघात - कर सांक्रमण ठरद्दर्णारे घटक 

३.७ साराांश 

३.८ प्रश्न 

३.० उनिष्ट े(OBEJECTIVES) 

• सार्वजद्दनक उत्पन्नाचे द्दर्द्दर्ध मागव समजारू्न घेणे. 

• कराांची व्याख्या, उद्दिष्टे र् द्दर्द्दर्ध कर कसोट्या जाणून  घेणे. 

• कराांचे प्रकार-  प्रत्यक्ष कर आद्दण अप्रत्यक्ष कर या सांकल्पना समजारू्न घेणे, कराांचे 

गणु-दोष समजारू्न घेणे. 

• कराांचे प्रगद्दतशील, प्रमाणशीर  र् प्रद्दतगामी म्हणजे काय याची ओळख करून घेणे. 

• कर सांक्रमण              घात तसेच कर सांक्रमण ठरद्दर्णार ेघटक जाणून घेणे. 

३.१ सार्वजननक उत्पन्न म्हणजे काय? (WHAT IS PUBLIC 

REVENUE?) 

सार्वजद्दनक आयव्यय याच्या माध्यमातून देशातील सरकारला जनतेच्या कल्याणाची अनेक 

कामे करार्ी लागतात. यामध्ये प्रामखु्याने सार्वजद्दनक द्दशक्षण, सार्वजद्दनक आरोग्य 

व्यर्स्था, पाणीपरुर्ठा, रस्ते बाांधणी, रले्रे्सेर्ा, धरण बाांधणे, र्ीज प्रकल्प द्दनद्दमवती इत्यादी 

कामाांचा यामध्ये समारे्श होतो. अथावत ही द्दर्द्दर्ध कामे करण्यासाठी सरकारला मोठ्या 

प्रमाणार्र उत्पन्नाची गरज असते. आद्दण सरकार हे उत्पन्न कर, अनदुाने र् देणग्या, 

प्रशासकीय उत्पन्न, व्यापारी उत्पन्न इत्यादी मागाांनी उभे करते यालाच सार्वजद्दनक उत्पन्न 

असे म्हणतात. 
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३.२ सार्वजननक उत्पन्नाचे नर्नर्ध मागव (VARIOUS WAYS OF  

PUBLIC REVENUE) 

अ) कर:  

क   पासून सरकारला मोठ्या प्रमाणार्र उत्पन्न द्दमळते. कर हा सरकारी उत्पन्नाचा प्रमखु 

मागव आहे. 

डॉक्टर डाल्टन याांच्या मते ‘कर म्हणजे सार्वजद्दनक सते्तने लादलेले असे सक्तीचे देणे आह े 

की, ज्याचा  सरकारी सेरे्शी द्दनद्दित सांबांध नसतो र् जे कायदेशीर गनु्याबिल दांड या 

नात्याने कधीच घेतले जात नाही.’’ क   मध्ये प्रत्यक्ष कर आद्दण अप्रत्यक्ष कर अशा      चा 

समारे्श होतो. 

ब) अनुदाने र् देणग्या:  

एक सरकार दसुऱ्या सरकारला जे अथवसहाय्य देते त्यास अनदुाने म्हणतात. उदा.  राज्य 

कें द्र सरकार कडून राज्य सरकारला तसेच राज्य सरकारकडून द्दजल्हा पररषदा, पांचायत 

सद्दमत्या, ग्रामपांचायती इत्यादींना पाणी परुर्ठा योजना, रस्ता  बाांधणे, झोपडपट्टी सधुारणा 

घरकुल योजना इत्यादी साठी अनदुान द्दमळत असते. तसेच बऱ्याच रे्ळा समाजातील 

द्दिमांत र् दानशूर व्यक्तींकडून सरकारला भूकां प, महापूर, दषु्काळ अशा नैसद्दगवक आपत्ती 

काळात देणग्या द्दमळतात. 

क) प्रशासकीय उत्पन्न:  

प्रशासकीय उत्पन्नात १) शलु्क  २) परर्ाना शलु्क ३) दांड इत्यादींचा समारे्श होतो. 

१)  शुल्क:   

उदा.  जन्म- मतृ्यूची नोंदणी, द्दर्र्ाह नोंदणी इत्यादीसाठी शासकीय शलु्क आकारले जाते. 

२) परर्ाना शुल्क:   

उदा.  र्ाहन चालद्दर्ण्याचा परर्ाना द्दमळद्दर्ण्यासाठी सरकारला शलु्क भरारे् लागते. 

३) दांड:  

बेकायदेशीर र्तवन केल्यास व्यक्तीर्र दांड आकारला जातो.  उदा.  लोकल टे्रनने द्दर्ना- 

द्दतकीट प्रर्ास केल्यास आपल्याला दांड भरार्ा लागतो. हे सर्व प्रशासकीय उत्पन्नाचे मागव 

आहेत 

ड) व्यापारी उत्पन्न:   

उदा. सरकारचे पसु्तक खाते, रले्रे् खाते यापासून द्दमळणार े उत्पन्न तसेच सरकारी 

प्रकल्पातून द्दमळणारा नफा हा व्यापारी उत्पन्नाचा भाग मानला जातो. 
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३.३ कराांच्या नर्नर्ध व्याख्या, रै्नशष््टये र् उनिष्ट े (DEFINITION, 

FEATURES AND OBJECTIVES OF TAX) 

१) पारांपररक व्याख्या:   

परांपरार्ादी अथवतज्ञ याांच्या मतानसुार’’ कर म्हणजे नागररकाांनी सरकारला सरकारी 

सेरे्बिल द्ददलेला मोबदला होय’’. 

२) ॲडम नममथ:  ‘‘कर म्हणजे राज्यासाठी नागररकाांनी केलेले अांशदान होय‛. 

     बल: ‘‘   म्हणजे व्यक्तीने द्दकां र्ा सांस्थेने स्र्तःच्या सांपत्तीचा सार्वजद्दनक सते्तच्या 

सेरे्साठी द्ददलेला शक्तीचा भाग होय.’’ 

र्रील सर्व व्याख्यान र्रून ‘कर’  या सांकल्पनेची पढुील काही रै्द्दशष््टये आढळतात. 

कर हे सरकारला द्यारे् लागणार ेसक्तीचे देणे आहे. 

 करा पासून द्दमळणार े उत्पन्न हे सर्व जनतेच्या सामाद्दजक - आद्दथवक कल्याणासाठी 

र्ापरले जाते. 

 कर आकारणे र् तो कर र्सूल करणे हा अद्दधकार फक्त सरकारला आह.े 

  र र्सूल करण्यास कायदेशीर मान्यता असल्याने कर चकुरे्द्दगरी करणाऱ्याांना दांड 

द्दकां र्ा द्दशक्षा द्दकां र्ा दोन्ही भोगाव्या लागतात. 

कर आकारणी ची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत: 

अ) सरकारच्या उत्पन्नात र्ाढ करणे:   

आज सरकारने मोठ्या प्रमाणार्र कल्याणकारी राज्याची सांकल्पना स्र्ीकारल्याने 

समाजाच्या कल्याणासाठी आद्दण द्दहतासाठी सरकारला अनेक प्रकारची कामे करार्ी 

लागतात. आद्दण त्यासाठी प्रचांड पैसा लागतो. कर आकारणी करून सरकार मोठ्या 

प्रमाणार्र आपला महसूल र्ाढद्दर्ते. 

ब)  राष्ट्रीय उत्पन्नात र्ाढ घडरू्न आणणे:   

    पणामळेु व्यक्तींचे उत्पन्न कमी होते त्यामळेु प्रभार्ी मागणीत घट होऊ शकते. त्यामळेु 

त्याचा आद्दथवक द्दर्कासार्र द्दर्परीत पररणाम होण्याची शक्यता असते. अशारे्ळी कराद्वार े

जमा झालेली रक्कम सामाद्दजक कायावसाठी तसेच समाज कल्याणासाठी केल्यास त्यामळेु 

राष्ट्रीय उत्पन्न र्ाढीला चालना द्दमळते. 

क) रोजगारात र्ाढ घडरू्न आणणे:   

कर आकारणी करून सरकार जी समाज कल्याणाची कामे सरुु करते उदा रस्ते बाांधणी, 

आरोग्यव्यर्स्था र्ाढद्दर्णे, द्दशक्षण सदु्दर्धा र्ाढद्दर्णे, द्दर्द्दर्ध द्दर्कास प्रकल्प सरुू करणे 

इत्यादी मळेु देशात मोठ्या प्रमाणार्र रोजगार सांधीत र्ाढ होते. 
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द) आनथवक नमथरता ननमावण करणे:   

भाांडर्लशाही अथवव्यर्स्थेत नेहमी तेजी आद्दण मांदी सारखी व्यापार चके्र द्दनमावण होत 

असतात. पररणामी मोठ्या प्रमाणार्र अथवव्यर्स्थेत अद्दस्थरता द्दनमावण होते. अशा रे्ळी कर 

आकारणीच्या माध्यमातून देशात आद्दथवक स्थैयव द्दनमावण करता येते.  उदा. तेजीच्या काळात 

कराांचे दर र्ाढद्दर्ले जातात त    दीच्या काळात कराांचे दर कमी करण्यात येतात. 

ई) आनथवक नर्षमता नष्ट करणे:   

आद्दथवक द्दर्षमता म्हणजे समाजातील गरीब र् िीमांत याांच्या उत्पन्नात जी तफार्त आह ेती 

अर्स्था होय. ही आद्दथवक द्दर्षमता कमी करण्यासाठी िीमांताांच्या उत्पन्नार्र मोठ्या 

प्रमाणार्र कर आकारून त्याांचे उत्पन्न काढून घेतले जाते आद्दण द्दमळालेल्या  या 

उत्पन्नातून गरीब लोकाांना सरकार द्दर्द्दर्ध सोयीसदु्दर्धा परुद्दर्ते. र् त्यामळेु समाजातील 

आद्दथवक द्दर्षमता कमी होते. 

फ) अनार्श्यक उपभोगार्र ननयांत्रण ठेर्णे:  

ज्या र्स्तू आरोग्याला घातक आहेत उदा दारू       गाांजा, चरस इत्यादी र्स्तूांर्र मोठ्या 

प्रमाणार्र कर बसद्दर्ले जातात. पररणामी या र्स्तू महाग  होतात. पररणामी अनार्श्यक 

उपभो  ला आळा बसून लोकाांच्या आरोग्याचे रक्षण होते.  

अशा प्रकार ेकर आकारण्याची र्रील उद्दिष्टे आहेत. 

३.४ कराांचे नर्नर्ध प्रकार:  प्रत्यक्ष र् अप्रत्यक्ष कर (TYPES OF 

TAXES: DIRECT AND INDIRECT TAX) 

प्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? जेव्हा कराचा आघात र् करभार हे दोन्ही एकाच व्यक्तीर्र पडतात 

तेव्हा त्याला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. उदा उत्पन्न कर, सांपत्ती कर इत्यादी. 

डॉक्टर डाल्टन याांच्या मते  ‚प्रत्यक्ष कर म्हणजे की, जो व्यक्तीर्  र्न कायद्यानसुार 

आकारण्यात येतो र् त्याच व्यक्तीकडून खरोखरच भरला जातो.’’ 

अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय?:  

जेव्हा सरुुर्ातीला कराचा आघात एकार्र होतो आद्दण प्रत्यक्षात दसुराच कोणीतरी कर 

भरतो अशा कर आला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात.  उदा द्दर्क्रीकर 

डॉक्टर डाल्टन याांच्या मते; ‘‘अप्रत्यक्ष कर हा ज्या व्यक्तीर्र आकारला जातो त्या 

व्यक्तीकडून तो भरला जात नाही, तर परस्पर झालेल्या कराराच्या आधारे अांशतः द्दकां र्ा 

पूणवतः अप्रत्यक्ष कराांचे सांक्रमण दसुऱ्या व्यक्तीकडे केले जाते.‛ 

नर्नर्ध कसोट्या पुढील प्रमाणे आहते: 

ॲडम द्दस्मथ याांनी साांद्दगतलेल्या कर कसोट्या पढुील प्रमाणे: 
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१. समानता:   

समानता म्हणजे सर्ाांनी समान कर भरार्ा असा अथव होत नाही. तर कर भरल्याने सर्ाांनी 

सारखाच त्याग करार्ा असा अथव आहे. म्हणजेच  प्रत्येकाने आपापल्या उत्पन्न पातळीतनु 

कर भरला पाद्दहज.े 

२.     मकरता:  

म्हणजे कर भरण्याची रे्ळ र् जागा  ही कर भरणा    ना सोयीची असार्ी. म्हणजेच मुांबईच्या 

व्यक्तीला कर भरण्यासाठी द्ददल्लीला जारे् लागू नये. 

३. नमतव्ययता:                 

द्दमतव्ययता म्हणजे कर गोळा करण्यासाठी येणारा खचव हा कमीत- कमी असार्ा जेणेकरून 

कर गोळा करणे हे फायदेशीर होईल.     

४. नननितता:   

कर पद्धतीत करण्याची रे्ळ, कर भरण्याची पद्धती आद्दण कराची रक्कम या सर्व बाबतीत 

द्दनद्दितता असार्ी. ज्यामळेु कर  भरणाऱ्याचा गोंधळ होणार नाही. 

५. उत्पादकता:   

कराांची उत्पादकता म्हणजे सरकारला कर आकारल्याने  जे उत्पन्न द्दमळते त्यापासून 

द्दकमान सार्वजद्दनक खचव हा भागला पाद्दहजे. त्यामळेु कमी उत्पन्न देणारे ज्यादा कर 

लार्ण्यापेक्षा ज्यादा उत्पन्न देणार ेकमी कर लार्णे केव्हाही चाांगले असते. 

६. लर्नचकता:   

कराांची लर्द्दचकता म्हणजे पाद्दहजे तेव्हा सरकार कराांचे दर कमी जास्त करु शकते.  म्हणज े

सरकारला ज्यादा उत्पन्न हरे् असते तेव्हा कराांचे दर र्ाढद्दर्ते आद्दण गरज नसेल तेव्हा 

कराांचे दर कमी करते. 

७. सरलता:   

सर्वसाधारण व्यक्तीला समजेल अशी करपद्धती असार्ी. करपद्धती गुांतागुांतीची असल्यास 

लाचलचुपद्दतला सांधी द्दमळते. 

८.  नर्नर्धता:   

कराांच्या मध्ये द्दर्द्दर्धता असार्ी. उदा. प्रत्यक्ष कर आद्दण अप्रत्यक्ष कर दोन्ही प्रकारात 

द्दर्द्दर्धता असार्ी. म्हणजे रे्गरे्गळे द्दनकष तयार करून त्या अांतगवत कर आकारणी केल्यास 

देशातील एकही नागररक कर भरण्यातून सटुणार नाही. आद्दण सरकारचे उत्पन्नही र्ाढेल. 
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९. परीर्तवन क्षमता:   

करपद्धती ही सहज बदलता येण्यासारखी  असार्ी. म्हणजेच एखादा करू नको असेल तर 

तो काढून टाकता आला पाद्दहजे आद्दण एखाद्या नर्ीन कराचा समारे्शही सहज करता आला 

पाद्दहजे. 

अशा प्रकार ेर्रील सर्व कर कसोट्या द्दकां र्ा कराची तत्त्रे् असून याला अनसुरून कर रचना 

केल्यास तरी आदशव ठरले यात शांका नाही. 

प्रत्यक्ष कराांचे गुण/फायदे/महत्र्: 

१. समता तत्र् असत:े   

प्रत्यक्ष करात द्दर्द्दशष्ट उत्पन्न पातळीपयांत गररबाांना कर भरण्याची गरज नसते. पण त्या 

नांतर र्ाढत्या उत्पन्न पातळीला अनसुरून र्ाडी र् कर भरारे् लागतात. त्यामळेु यात समता 

तत्त्र् असते. 

२. काटकसरीचे तत्त्र् असते:  

प्रत्यक्ष कर र्सूल करण्याचा खचव  हा कमी येतो. कारण करदाता स्र्तःच कराची रक्कम 

भरतो. 

३. नननितता:  

प्रत्यक्ष पद्धतीमध्ये करदात्याला द्दकती कराची रक्कम भरार्याची आहे, कराचे दर काय 

आहेत? तसेच हा कर केव्हा आद्दण कोठे भरार्याचा आह े याची द्दनद्दित माद्दहती असते. 

तसेच सरकारलाही या     पासून द्दकती उत्पन्न र् माद्दहती द्दमळणार याची माद्दहती असते. 

४. लर्नचकता असते:  

प्रत्यक्ष कराांच्या दरात लर्द्दचकता असते. म्हणजेच कराांचे दर र्ाढद्दर्ल्यास सरकारला 

मोठ्या प्रमाणार्र उत्पन्न द्दमळते. 

५. प्रत्यक्ष करामळेु आनथवक नर्षमता कमी होते:  

प्रत्यक्ष करपद्धती मध्ये जादा उत्पन्न असणाऱ्या िीमांता र्र कर बसद्दर्ले जातात आद्दण 

त्यातून द्दमळालेल्या उत्पन्नातून गररबाांना सोयी सदु्दर्धा परुद्दर्ल्या जातात. 

६. प्रत्यक्ष क   मळेु समाजात जागरूकता ननमावण होते:  

प्रत्येक प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या व्यक्तीला आपण सरकारला कर रूपाने पैसा देत असतो याची 

पूणव जाणीर् असते. त्यामळेु असे सरकारच्या खचावद्दर्षयी जागरूक असतात. आद्दण याचा 

फायदा देशाला होतो. 
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प्रत्यक्ष कराांचे/दोष/तोटे/उ  र्ा: 

जसे प्रत्यक्ष कराांचे काही गणु आहेत तसेच काही दोषही आहेत. असे काही दोष पढुील 

प्रमाणे आहेत. 

१. प्रत्यक्ष कर ह ेअनप्रय असतात:  

बहुतेक प्रत्यक्ष कर हे जन माणसाांमध्ये अद्दप्रय असतात. कारण ह े त्याच व्यक्तीला भरार्ा 

लागतो ज्याच्यार्र करभार पडतो.  हा कर दसुऱ्यार्र ढकलता येत नाही. 

२. ह ेकर टाळले जाण्याची शक्यता असते:  

बऱ्याच रे्ळा भ्रष्ट र् प्रामाद्दणक व्यक्ती ही खोटी माद्दहती आद्दण खोटे द्दहशोब दाखरू्न हा कर 

टाळू शकते. 

३. प्रत्यक्ष कर गैरसोयीचे असतात:  

प्रत्यक्ष कराांमध्ये कराची रक्कम द्दनधावररत करण्यासाठी करदात्याला स्र्तः पैसा खचव 

करार्ा लागतो, कराची रक्कम एकाच हप्तत्यात भरार्ी लागते त्यामळेु असे कर गैरसोयीचे 

असतात. 

४. या करारात काटकसरीचा अभार् असतो:  

प्रत्यक्ष कर र्सूल करताना करदात्याांच्या अनेक कागदपत्ाांची तपासणी र् मूल्याांकन करारे् 

लागते. त्यामळेु करर्सलुी चा खचव र्ाढत जातो. 

५. अन्यायाची शक्यता:  

प्रत्यक्ष कर पद्धतीत बऱ्याच रे्ळा करतात  करदात्याांच्या उत्पन्नाचे र् सांपत्तीचे अचूक 

मोजमाप होऊ शकत नाही. त्यामळेु प्रामाद्दणक करदात्याांना र्र अन्याय होतो. 

अप्रत्यक्ष कराांचे गुण मपष्ट करा: 

१. अप्रत्यक्ष कराांमध्ये सोयीमकरपणा आह:े  

  रण या कराांची रक्कम ही र्स्तूांच्या द्दकमतीत समाद्दर्ष्ट असल्याने आपण कर भरत 

आहोत याची जाणीर् कर भरणाऱ्याांना नसते. 

२. अप्रत्यक्ष कर चुकनर्ता येत नाहीत:  

कारण  हे कर र्स्तूांच्या द्दकमतीत समाद्दर्ष्ट असल्याने जेव्हा ग्राहक र्स्तू द्दर्कत घेतो तेव्हा 

तो कर भरुन मोकळा होतो. 

३. लर्नचकता असते:   

अप्रत्यक्ष कराांचे दर थोडेसे र्ाढद्दर्ल्यास त्यापासून प्रचांड उत्पन्न द्दमळते. 
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४. अप्रत्यक्ष कर पुरोगामी होऊ शकतात:  

िीमांत लोक र्ापरत असलेल्या चैनीच्या र्स्तूांर्र मोठ्या प्रमाणार्र कर बसद्दर्ले जातात.  

तर याउलट सर्वसामान्य लोक र्ापरत असलेल्या जीर्नार्श्यक र्स्तू या करमकु्त करून 

गररबाांचे जीर्न सखुी केले जाते. 

५. अप्रत्यक्ष कराांमध्ये मोठ्याप्रमाणार्र उत्पादकता आह:े  

ज्या र्स्तूांची मागणी लर्द्दचक आह े अशा र्स्तूांर्र जादा कर आकारल्यास प्रचांड उत्पन्न 

द्दमळते. 

६. सामानजक कल्याण साध्य होत:े  

अमली पदाथव उदा. दारू, अ    गाांजा, चरस इत्यादी र्स्तूांर्र मोठ्या प्रमाणार्र कर  

आकारून त्याांचा उपयोग कमी करता येतो. पररणामी जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेतली 

जाते. 

७. व्यापक आधार:  

अप्रत्यक्ष कर हा सर्वच व्यक्ती भरत असल्याने या कराांचा आधार हा व्यापक आह.े पररणामी 

देशाला प्रचांड उत्पन्न द्दमळते. 

अशा प्रकार ेर्रील सर्व अप्रत्यक्ष कराांचे गणु आहेत. 

अप्रत्यक्ष कराांचे/दोष/तोटे/उनणर्ा: 

१. अप्रत्यक्ष कर ह ेप्रनतगामी होऊ शकतात:  

कारण अप्रत्यक्ष कर भरताना गरीब र् िीमांत एकाच द्दकमतीला र्स्तू द्दर्कत घेतात. 

पररणामी दोघेही सारखाच भरतात. याचा अथव गररबाांर्र अन्याय होतो. 

२. अनननितता असत:े  

अप्रत्यक्ष करापासून नेमके द्दकती उत्पन्न द्दमळेल याचा नेमका अांदाज सरकारला ये  नाही. 

कारण हे शेर्टी लोक र्स्तू- सेर्ाांची मागणी द्दकती करतात यार्र हे अर्लांबून असते. 

३. र्सुली चा खचव जामत:  

बऱ्याच रे्ळा अप्रत्यक्ष कर गोळा करण्याचा खचव हा मोठ्या प्रमाणार्र येतो.      असे कर 

गोळा फार मोठी यांत्   उभी करार्ी लागते. 

४. बचतीर्र प्रनतकूल पररणाम:  

अप्रत्यक्ष कर हे र्स्तूांच्या द्दकमतीत समाद्दर्ष्ट असल्याने जेव्हा अप्रत्यक्ष कराांचे दर र्ाढतात 

तेव्हा र्स्तूांच्या द्दकमती र्ाढतात. आद्दण  पररणामी उपभोगा र्रील खचव र्ाढून बचत कमी 

होते. 



 

 

सार्वजद्दनक उत्पन्न 

 

27 

५. अप्रत्यक्ष करात जागरुकता नसते:  

बऱ्याच रे्ळा अप्रत्यक्ष कर भरत असताना आपण  अप्रत्यक्ष कर भरत असताना आपण कर 

भरीत आहोत याची जाणीर् लोकाांना नसते त्यामळेु लोकाांच्या मध्ये जागतृी नसते.                

याप्रकार ेर्रील सर्व अप्रत्यक्ष कराांचे दोष आहेत. 

३.५ कराांचे दर - प्रमाणशीर - प्रगनतशील - प्रनतगामी (TAX RATES -

PROPORTIONAL - PROGRESSIVE - REGRESSSIVE) 

कराांच्या दरार्रून कराांचे प्रमाणद्दशर कर, प्रगद्दतशील कर आद्दण प्रद्दतगामी कर असे तीन 

प्रकार पडतात. 

अ) प्रमाणशीर कर:  

प्रमाणशीर कर पद्धतीत सर्व करदात्याांना कराचा सारखाच दर आकारला जातो. उदा. सर्वच 

उत्पन्न गटातील लोकाांना दहा टक्के दराने कर आकारणे म्हणजे प्रमाणशीर करपद्धती होय. 

 ) प्रगनतशील करपद्धती:  

समाजातील आद्दथवक द्दर्षमता कमी करण्यासाठी या प्रकारचे कर आकारणी केली जाते. या 

मध्ये र्ाढत्या उत्पन्नाबरोबर र्ाढत्या दराने कर आकारला जातो. यामध्ये कराचे दर 

रे्गरे्गळे असतात. तर हे कर भरल्याने रे्गरे्गळ्या उत्पन्न गटातील लोकाांचा होणारा 

सीमाांत सामाद्दजक त्याग हा कमीत समान होतो. 

क) प्रनतगामी कर:  

‘जेव्हा र्ाढत्या उत्पन्नार्र कमी कर आद्दण कमी होणाऱ्या उत्पन्नार्र ज्यादा कर आकारला 

जातो तेव्हा त्याला प्रद्दतगामी कर असे म्हणतात.’ 

३.६ कर सांक्रमण: कराघात-करभार-सांक्रमण ठरनर्णार ेघटक  

     त म्हणजे काय?:  

जेव्हा सरकार करो बसद्दर्ण्यास सांबांधी एखादा कायदा करते तेव्हा त्या कायद्यामध्ये सदर 

चा  कर  हा पडुा कडून र्सूल करार्याचा याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली असते. ज्या 

व्यक्तीर्र प्रथमतः बसद्दर्ण्यात येतो त्या व्यक्तीर्र कराचा आघात झाला असे म्हणतात. 

कराचा आघात हा     त्यार्र होत असतो. कारण हा त्यालाच भरार्याचा असतो, ज्या 

व्यक्तीर्र कराचा आघात होतो द्दतनेच तो भरला तर त्याला’  करदाता’  असे म्हणतात. 

करसांक्रमण म्हणजे काय?: 

    व्यक्तीर्र पद्दहल्याांदा कराचा आघात झाला आद्दण ती व्यक्ती आपल्यार्र लार्लेला कर 

हा दसु   र्र ढकलण्यात यशस्र्ी झाली तर त्याला कर सांक्रमण म्हणतात. प्रत्यक्ष कराांमध्ये 

करन सांक्रमण शक्य नाही ज्या व्यक्तीर्र पद्दहल्याांदा कराचा आघात झाला त्याच व्यक्तीला 
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हा कर भरार्ा लागतो. उदा. उत्पन्न कर, सांपत्ती कर इत्यादी मात् प्रत्यक्ष कराांमध्ये कर 

सांक्रमण शक्य असते. उदा.  

नर्क्रीकर:  

या करारामध्ये उत्पादक द्दर्के्रत्यार्र करभार ढकलतात. आद्दण शेर्टी हा कर ग्राहक 

आपल्या द्दखशातून भरतात. 

  सांक्रमणाचे अग्रभागी सांक्रमण आद्दण ऊध्र्वगामी कर सांक्रमण असे दोन प्रकार पडतात.  

कर सांक्रमण ठरनर्णार ेघटक पुढीलप्रमाणे: 

१. र्मतूांच्या नकमतीत बदल करणे:   

कराचा रकमेचा र्स्तूांच्या द्दकमतीत समारे्श करून कर सांक्रद्दमत केले जाते.  उदा द्दर्के्रते 

कराची रक्कम ग्राहकाांकडून र्सूल करा. 

२. र्मतूांच्या मागणीची लर्नचकता:   

ज्या र्स्तूची मागणी ताठर आह ेअशा र्स्तूांच्या बाबतीत १०० % करसांक्रमण हे ग्राहकाांर्र 

होते. 

३. र्मतूांच्या पुरर्ठ्याची दुनमवळता:   

र्स्तूचा परुर्ठा जेर्ढा कमी द्दकां र्ा ददु्दमवळ असेल तेर्ढे कर सांक्रमण ग्राहकाांर्र केले जाते. 

आद्दण र्स्तूचा परुर्ठा मबुलक असेल तर हरभरा ची द्दर्भागणी ही ग्राहक र् द्दर्के्रता या 

दोघाांच्या मध्ये होते. 

४. कर सांक्रमणाचा कालार्धी:   

अल्पकाळात कर सांक्रमण शक्य नसते. तर दीघव काळात कर सांक्रमण शक्य असते. 

५. अथवव्यर्मथेची पररनमथती:   

अथवव्यर्स्थेत तेजीचे र्ातार्रण असेल तर कर सांक्रमण मोठ्या प्रमाणार्र ग्राहकाांर्र होईल. 

आद्दण  मांदीचे र्ातार्रण असेल तर कर सांक्रमण हे द्दर्के्रत्यार्र होईल. 

मागणीची लर्नचकता आनण करभार: 

र्स्तू साठी असणारी मागणी पूणव लर्द्दचक असेल तर सर्वच्या सर्व कारभार हा ग्राहकाांर्र 

पडतो.  पढुील आकृतीर्रून हे स्पष्ट होईल. 
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आकृती क्र.३.१ 

आकृती मधील RG  हा कारभार पूणवपणे 100% ग्राहकाांर्र पडेल कारण मागणी पूणव  

अलर्द्दचक असल्याने द्दकां मत र्ाढून   मागणी कमी होत नाही. 

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

परुर्ठा र्क्र SS S1 S1 

मागणी र्क्र DM DM 

द्दकां मत OP OP1 

 

RQ हा १००% करभार हा ग्राहकार्र पडेल. 

२. पूणव लर्नचक मागणी र् करभार:   

मागणी पूणव लर्द्दचक असताना १००%  करभार हा द्दर्के्रत्यार्र पडेल.  ग्राहकाांर्र करभार 

पडणार नाही. पढुील आकृतीर्रून हे समजेल. 

 
     आकृती क्र.३.२ 
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आकृती मधील SS1 द्दकां र्ा RR1 हा पूणव १००% करभार हा द्दर्के्रत्यार्र पडतो. कारण कर 

आकारून द्दकां मत द्दह पूर्ीइतकी म्हणजे OP इतकीच राहते. त्यामळेु पूणव लर्द्दचक मागणी 

असताना सांपूणव करभार द्दर्के्रत्यार्र पडतो. 

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

परुर्ठा र्क्र SS S1 S1 

मागणी र्क्र PD PD 

द्दकां मत OP OP 

 

कराची रक्कम SS1  द्दकां र्ा RR1  पूणव १००%  करभार हा द्दर्के्रत्यार्र पडतो. 

3) अनधक लर्नचक मागणी:  

     लर्द्दचक मागणी असताना करभार हा ग्राहक आद्दण द्दर्के्रता याांच्यार्र द्दर्भागला 

जातो. यामध्ये कमी करभार हा ग्राहकाांर्र आद्दण ज्यादा करभार हा द्दर्के्रत्याांर्र पडतो. हे 

पढुील आकृतीर्रून स्पष्ट होईल.  

 
आकृती क्र.३.३ 

आकृती मधील RT  हा एकूण करभार ग्राहक RS आद्दण द्दर्के्रता ST असा द्दर्भागला आहे 

RS<ST.  म्हणजेच ग्राहकाांर्र कमी र् द्दर्के्रत्यार्र ज्यादा करभार आहे. 

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

परुर्ठा र्क्र DD DD 

मागणी र्क्र SS S1 S1 

द्दकां मत OP OP1 
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आकृतीमध्ये सरकारने लार्लेला कर  RT  द्दकां र्ा SS1  

ग्राहकाां र्रील करभार  SR 

द्दर्के्रत्याां  र्रील कर       ST 

 SR<ST म्हणजेच आकृतीत द्दर्के्रत्यार्र ज्यादा कर भार आहे तर ग्राहकाांर्र कमी 

करभार आहे. 

४. लर्नचक मागणी र् करभार:   

कमी लर्द्दचक मागणी असताना करभार हा ग्राहकाांर्र जास्त आद्दण द्दर्के्रत्याांर्र कमी कर 

भर पडतो. हे पढुील आकृतीर्रून स्पष्ट होईल. 

 
आकृती क्र.३.४ 

आकृती मधील एकूण कारभार हा RT  इतका आहे त्यापैकी RS  हा कर भार ग्राहकाांर्र 

तन ST  इतका करभार द्दर्के्रत्याांर्र आह.े  म्हणजेच कमी लर्द्दचक मागणी असताना जादा 

करभार हा ग्राहकाांर्र तर कमी करभार हा द्दर्के्रत्याांर्र पडतो.  

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

परुर्ठा र्क्र DD DD 

मागणी र्क्र SS S1 S1 

द्दकां मत OP OP1 

 

सरकारने लार्लेला एकूण कर =SS1  द्दकां र्ा RT 

ग्राहका र्रील करभार  = PP1  द्दकां र्ा SR 

द्दर्के्रत्या र्रील कारभार  = ST  SR > ST 

S 
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५. एकक लर्नचक मागणी र् करभार:  

एकक लर्द्दचक मागणी असताना करभार हा द्दर्के्रते र् ग्राहक याांच्यार्र समान ५०-५० %  

इतका पडतो. आकृतीर्रून हे स्पष्ट होईल. 

 

 
आकृती क्र.३.५ 

आकृतीत एकूण कारभार हा ST  इतका कारभार ग्राहकाांर्र आद्दण RT  इतका करभार हा 

द्दर्के्रत्याांर्र पडतो. SR=RT 

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

मागणी र्क्र DD DD 

परुर्ठा र्क्र SS S1 S1 

द्दकां मत OP OP1 

 

सरकारने लार्लेला एकूण    = ST 

ग्राहकाांर्रील करभार = SR 

द्दर्के्रत्याांर्रील करभार   = RT SR = RT 

पुरर्ठा र्क्र आनण करभार: 

१. पूणव लर्नचक पुरर्ठा आनण कर भार:   

परुर्ठा र्क्र पूणव लर्द्दचक असताना सांपूणव कारभार हा ग्राहकाांर्र पडतो तर द्दर्के्रत्याांर्र 

शून्य करभार पडतो.  पढुील आकृतीर्रून हे स्पष्ट होते.   
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     आकृती क्र.३.६ 

आकृतीत एकूण कारभार हा PP1  द्दकां र्ा BB1  इतका आहे.  अथावतच हा १०० %  करभार 

पूणवपणे ग्राहकाांर्र आहे. मात् द्दर्के्रत्याांर्र शून्य करभार आहे.  

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

मागणी र्क्र PS P1S1 

परुर्ठा र्क्र DD DD 

द्दकां मत OP OP1 

 

सरकारने लार्लेला कर PP1  द्दकां र्ा BB1 

ग्राहकाांर्     करभार BB1 - द्दर्के्रत्याांर्    करभार ० शून्य 

२. पूणव अलर्नचक पुरर्ठा आनण करभार:  

परुर्ठा पूणव असताना १०० % करभार हा द्दर्के्रत्याांर्र तर ० शून्य करभार हा ग्राहकाांर्र 

पडतो.   

 
     आकृती क्र.३.७ 
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पूणव        परुर्ठा असताना एकूण कारभार हा E1 E2  इतका आह.े अथावत हा सांपूणव 

करभार १००% द्दर्के्रत्याांर्र आह.े र् ग्राहकाांर्र शून्य कारभार आहे. 

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

मागणी र्क्र SN P1S1 

परुर्ठा र्क्र D1D1 D1D1 

द्दकां मत OP OP 

 

सरकारने लार्लेला एकूण कर  E1 E2 

द्दर्के्रत्याां र्रील एकूण कर  E1 E2 = १००% 

ग्राहकाांर्    एकूण कर  शून्य % 

३) अ    लर्नचक पुरर्ठा:  

अद्दधक लर्द्दचक परुर्ठा असताना ज्यादा करभार हा ग्राहकाांर्र तर कमी करार्ा हा 

द्दर्के्रत्याांर्र असतो पढुील  आकृतीर्रून हे स्पष्ट होईल. 

 
आकृती क्र.३.८ 

आकृतीमध्ये परुर्ठा र्क्र हा अद्दधक लर्द्दचक आहे. सरकारने लार्लेला एकूण कर SS1  

द्दकां र्ा CC2 इतका आहे. त्यापैकी ग्राहकाांर्र इल करभार हा CC1  इतका आह.े द्दर्के्रत्या 

र्रील कर भार  हा C1C2 आहे. म्हणजे इथे ग्राहकाांर्र जादा करभार आद्दण द्दर्के्रते याांच्यार्र 

कमी करभार आहे. 

सरकारने लार्लेला  कर = SS1  द्दकां र्ा CC2 

र्रील एकूण कर  = CC1 

द्दर्के्रत्याां र्रील एकूण कर  = C1C2 
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तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

मागणी र्क्र SS S1S1 

परुर्ठा र्क्र DD DD 

द्दकां मत OP OP1 

 

४) कमी लर्नचक पुरर्ठा आनण        

परुर्ठा कमी लर्द्दचक असताना द्दर्के्रत्याांर्र जादाकर भार ग्राहकाांर्र कमी करभार पडतो.  

आकृती पहा: 

 
आकृती क्र ३.९ 

आकृतीत कमीत कमी लर्ची परुर्ठा र्क्र असून सरकारने लार्लेला एकूण कर हा FF2  

इतका आहे. त्यापैकी ग्राहकाांर्  ल करभार हा FF1      असून  द्दर्           करभार  

हा F1F2  इतका आह.े  म्हणजेच ग्राहकाांर्र कमी    द्दर्के्रत्याांर्र जादा करभार आहे. 

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

परुर्ठा र्क्र SS S1 S1 

मागणी र्क्र DD DD 

द्दकां मत OP OP1 

 

सरकारने लार्लेला  कर =SS1  द्दकां र्ा FF2 

र्रील एकूण कर  = FF1 

द्दर्के्रत्याां र्रील एकूण कर  = F1F2  F1F2> FF1 
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५. एकक लर्नचक पुरर्ठा आनण करभार: 

परुर्ठा र्क्राची लर्द्दचकता एक असताना ग्राहक आद्दण द्दर्के्रते या दोघाांर्र कर भारत 

समसमान म्हणजे  ५०-५०%  असतो. आकृती पहा.  

 
आकृती क्र ३.१ 

आकृतीत सरकारने  लार्लेला एकूण कर हा RT  इतका असून त्यापैकी ST  इतका 

करभार द्दर्के्रत्याांर्र आद्दण RS  इतका करभार ग्राहकाांर्र पडतो. 

तपशील कर लार्ण्यापूर्ीची नमथती कर लार्ल्यानांतरची नमथती 

परुर्ठा र्क्र SS S1 S1 

मागणी र्क्र DD DD 

द्दकां मत OP OP1 

 

सरकारने लार्लेला एकूण    = S1 S1       RT 

ग्राहकाां रील एकूण कर = RS 

द्दर्के्रत्याांर्          र = ST    RS=ST 

खचव पररनमथती आनण करभार: 

१) र्ाढती खचव पररनमथती आनण करभार: 

र्ाढत्या खचावमळेु करभार हा ग्राहक आद्दण द्दर्के्रते या दोघाांना सहन करार्ा लागतो पण 

करभार कमी की जास्त हे मागणी  र्क्राच्या  लर्द्दचकते र्र अर्लांबून असते.  

मागणी  र्क्राची लर्द्दचकता जर जास्त असेल तर करभार हा ग्राहकाला कमी तर 

द्दर्के्रत्याला जादा कर भार सहन करार्ा लागतो.  हे पढुील आकृतीत दशवद्दर्ले आहे. 
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आकृती क्र ३.११ 

     आकृती मधील मागणीर्क्र हा जास्त लर्द्दचक आहे. सरकारने लार्लेला एकूण कर 

RT  इतका आह.े त्यापैकी RS  इतका कारभार हा ग्राहकाांर्र असून ST  इतका करभार 

द्दर्के्रत्याांर्र आहे. म्हणजेच द्दर्के्रत्याांर्र जादा करभार आहे.  आद्दण ग्राहकाांर्र कमी करभार 

आहे. 

मागणी र्क्राची लर्द्दचकता कमी असेल तर  करभार हा ग्राहकाांना ज्यादा आद्दण द्दर्के्रत्याांना 

कमी कर भार सहन करार्ा लागतो. हे पढुील आकृतीत दशवद्दर्ले आह.े 

 
आकृती क्र ३.१२ 

आकृतीमधील  मागणी र्क्र हा कमी लर्द्दचक असून सरकारने लार्लेला एकूण कर हा RT  

इतका असून त्यापैकी RS  इतका कर भार ग्राहकाांर्र पडतो  तर ST  इतका कारभार हा 

द्दर्के्रत्याांर्र पडतो. म्हणजे ग्राहकाांर्र जादा आद्दण द्दर्के्रत्याांर्र कमी कर भार पडतो. 
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२) नमथर खचावची नमथती आनण कारभार: 

द्दस्थर खचावच्या द्दस्थतीत सर्व १०० %  करभार हा ग्राहकाांर्र शून्य करभार  हा द्दर्के्रत्याांर्र 

पडतो.  पढुील आकृतीर्रून हे स्पष्ट होईल. 

 
आकृती क्र ३.१३ 

बाजूच्या आकृती मधील मागणी र्क्र हा DD  असून खचव द्दस्थर आहे.  या द्दस्थतीत एकूण 

करभार हा  BB1  असून हा १०० %  द्दर्के्रत्याांर्र शून्य करभार पडतो. 

३)       खचावची नमथती: 

घटत्या खचव द्दस्थतीमध्ये ग्राहकाला करा    रकमेपेक्षा ही जादा कर भरार्ा लागेल. बाजूच्या 

आकृतीत घटत्या खचव द्दस्थतीत सरकारने लार्लेला एकूण कर हा E1 E2  इतका  आहे. 

ग्राहकाला त्यापेक्षा जास्त म्हणजे E1 E3  इतका कर भरार्ा लागतो. 

 
आकृती क्र ३.१४ 
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३.७ साराांश (SUMMARY) 

 सरकारला जनतेचे सामाद्दजक, आद्दथवक कल्याण साधण्यासाठी अनेक कल्याणकारी 

कामे करार्ी लागतात. आद्दण त्यासाठी लागणा र े उत्पन्न हे कर आकारणी, अनदुाने 

र् देणग्या, व्यापारी उत्पन्न र् प्रशासकीय उत्पन्न इत्यादी माध्यमातून जमा केले जाते. 

यास सार्वजद्दनक उत्पन्न म्हणतात. 

 सरकारला द्दर्द्दर्ध मागाांनी जे उत्पन्न द्दमळते ते समाजाच्या कल्याणासाठी द्दर्द्दर्ध 

बाबींर्र खचव केले जाते त्याांना सार्वजद्दनक खचव असे  म्हणतात. 

 क   पासून सरकारला सर्ावत जास्त उत्पन्न द्दमळते. कर म्हणजे सरकारला द्यारे् 

लागणारे शक्तीचे देणे होय. 

 एक सरकार दसुऱ्या सरकारला जी मदत करते त्यास अनदुान म्हणतात. 

 प्रशासकीय उत्पन्नामध्ये परर्ाना शलु्क, दांड आद्दण शलु्क याांचा समारे्श होतो. 

३.८ प्रश्न (QUESTIONS) 

१.    सार्वजद्दनक उत्पन्न म्हणजे काय?  सार्वजद्दनक उत्पन्नाचे मागव साांगा? 

२. कर म्हणजे काय? कराांची रै्द्दशष््टये आद्दण उद्दिष्ट ेस्पष्ट करा? 

३. द्दर्द्दर्ध कर कसोट्या स्पष्ट करा. 

४. प्रत्यक्ष आद्दण अप्रत्यक्ष कराांचे गणु/ दोष स्पष्ट करा. 

५. कर सांक्रमण म्हणजे काय? कर सांक्रमण ठरद्दर्णारे घटक साांगा. 

६. मागणीची लर्द्दचकता आद्दण करभार ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

७.    परुर्ठ्याची लर्द्दचकता आद्दण करभार ही सांकल्पना स्पष्ट. 

८.   खचावची द्दस्थती र् करभार ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

 

 

 

***** 
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४ 

कर ांचे विविध पररण म 
घटक  रचन  
४.०  उद्दिष्ट े

४.१  प्र       

४.२  कर ांचे उत्पन्न व सांपत्ती व टप वर होण रे पररण म  

४.३  कर ांचे उपभोग, बचत व ग ांतवणूक य  वर होण रे पररण म 

४.४  कर ांचे प     टप पररण म  

४.५ कर ांचे चलनव ढ द्दवरोधी स्वरूप 

४.६  स र ांश 

४.७  प्रश्न 

४.० उविष्ट े(OBJECTIVES) 

• कर ांचे होण रे द्दवद्दवध पररण म प्रथमदशशनी ज णून घेणे. 

• कर ांचे उत्पन्न व सांपत्ती व टप वर होण रे पररण म अभ्य सणे. 

• कर ांचे उत्प दन वर होण र ेपररण म अभ्य सणे. 

• कर ांची चलनव ढ द्दवरोधी भूद्दमक  व उत्पन्न च्य  प नर द्दवतरण ची भूद्दमक  अभ्य सणे. 

४.१ प्र       (INTRODUCTION) 

कोणत ही कर ल वल  तर त्य चे द्दवद्दवध प्रक रचे पररण म अथशव्यवस्थेवर द्ददसून येत त ह े

पररण म अथशव्यवस्थेतील द्दवद्दवध के्षत् ांमध्ये कमी-अद्दधक प्रम ण त ज णवत त. प्रत्येक 

कर चे च ांगले आद्दण व ईट असे दोन्ही पररण म असत त. त्य म ळे कर ांचे होण रे व ईट 

पररण म ट ळणे व च ांगले पररण म व ढवणे गरजेचे असते. सवशस ध रणपणे कर ांचे उत्पन्न व 

सांपत्ती व टप वर पररण म होत त. त्य च बरोबर कर ांचे उपभोग, बचत व ग ांतवणूक तसेच 

उत्प दन य वरही पररण म होत त. कर ांच  द्दवद्दवध  च ांगल्य -व ईट पररण म ांच  अभ्य स 

आपण य  प्रकरण त करण र आहोत. 

४.२ कर ांचे उत्पन्न ि सांपत्ती ि टप िर होण र ेपररण म (EFFECTS OF 

TAXES ON DISTRIBUTION OF INCOME AND PROPERTY) 

स ध रणपणे कर हे दोन प्रक रचे असत त. य  प्रत्येक कर य  दोन्हींच  सम वेश होतो.  तसे 

प द्दहले तर प्रत्यक्ष कर ांमध्ये  उत्पन्न कर,  सांपत्ती कर,  म लमत्त  कर, भ ांडवली 

ग ांतवण कीवरील कर  इत्य दीच  सम वेश होतो.  प्रत्यक्ष कर ह  प रोग मी असल्य ने य  
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कर र त जसे उत्पन्न व ढेल तसे व ढत्य  दर ने कर आक रले ज त त.  त्य म ळे श्रीमांत ांवर 

हे कोण मोठ्य  प्रम ण वर आक रले ज त त.  आद्दण य  कर ांच्य  म ध्यम तून मोठ्य  

प्रम ण वर उत्पन्न जम  केले ज ते.  आद्दण त्य प सून द्दमळण ऱ्य  रकमेतून गरीब लोक ांस ठी 

द्दवद्दवध योजन  आखल्य  ज त त आद्दण गररब ांन  य च  फ यद  मोठ्य  प्रम ण वर होतो.  

गररब ांन  मोफत घर,े मोफत द्दशक्षण, कमी द्दकमतीत प्र थद्दमक वस्तूांच  प रवठ  केल  ज तो.  

पररण मी गररब ांची द्दस्थती स ध रण्य स मदत होते. त्य म ळे प्रत्यक्ष कर ांच्य  म ध्यम तून 

सम ज तील आद्दथशक द्दवषमत  कमी होण्य स मोठ्य  प्रम ण वर मदत होते. 

सरक र लोक ांवर अप्रत्यक्ष कर स द्ध  आक रते य मध्ये प्र म ख्य ने द्दवक्रीकर सेव कर, 

उत्प दन श ल्क आय त कर द्दनय शत कर वस्तू व सेव ांवरील कर इत्य दी  कर ांच  सम वेश 

होतो. य  अप्रत्यक्ष कर म ळे   मांत लोक व परत असण रय्  चैनीच्य  वस्तूांवरील कर ांचे दर 

व ढवून अन वश्यक उपभोग वर आळ  घ तल  ज तो. अश च चैनीच्य  वस्तूांवर मोठ्य  

प्रम ण वर कर ल वल्य ने सरक रल  मोठ्य  प्रम ण वर उत्पन्न द्दमळते.  आद्दण त्य तून 

द्दमळण ऱ्य  उत्पन्न च  व पर करून त्य तून गरीब लोक ांन  द्दवद्दवध सोयी- स द्दवध  उपलब्ध 

करून द्ददल्य  ज त त.  आद्दण अश  रीतीने सांपत्तीचे प नर व टप केले ज ते आद्दण त्य तून 

आद्दथशक द्दवषमत  कमी होते. 

४.३ कर ांचे उपभोग, बचत ि ग ांतिणूक य  िर होण र े पररण म 

(EFFECTS OF TAXES ON CONSUMPTION, SAVING AND 

INVESTMENT) 

अ) कर ांचे उपभोग िर होण र े पररण म: 

जर  प्रत्यक्ष कर ांचे दर ज द  असतील तर त्य चे अद्दनष्ट पररण म हे उपभोग वर होत त. जर 

सरक रने प्रत्यक्ष कर ांचे दर मोठ्य  प्रम ण वर व ढद्दवले तर लोक ांन  पूवीपेक्ष  ज द  कर 

भर वे ल गतील. त्य म ळे लोक ांच  द्दवद्दवध वस्तूांच  उपभोग ह  कमी होऊन पररण मक रक 

म गणीमध्ये घट होते. आद्दण पररण मक रक म गणीच्य  अभ वी उत्प दन त घट होऊन 

रोजग र सांधी कमी होऊन देश त बेक री  व ढेल. य   य उलट प्रत्यक्ष कर ांचे दर कमी 

झ ल्य स लोक ांन  कमी कर भर व  ल गेल. पररण मी लोक ांच  द्दवद्दवध वस्तूांच  उपभोग 

व ढेल आद्दण त्य म ळे देश त पररण म क रक म गणीत व ढ होऊन उत्प दन व ढेल आद्दण 

रोजग रही व ढेल.  

अप्रत्यक्ष कर ांच  ही पररण म ह  लोक ांच्य   उपभोग प्रवतृ्तीवर होतो. जर सरक रने अप्रत्यक्ष 

कर ांचे दर मोठ्य  प्रम ण वर व ढद्दवले तर लोक ांच  उपभोग खचश व ढेल म त् मह ग ईम ळे 

द्दवद्दवध वस्तूांच   उपभोग कमी होऊन एकूण म गणी कमी होते. पररण मी उत्प दन  कमी व 

रोजग र सांधी कमी अशी अवस्थ  द्दनम शण होते. 

य  उलट सरक रने अप्रत्यक्ष कर ांचे दर मोठ्य  प्रम ण वर कमी केल्य स वस्तू व सेव  स्वस्त 

होऊन लोक ांच  द्दवद्दवध वस्तू व सेव ांच  उपभोग व ढतो.  पररण मी एकूण म गणीत मोठ्य  

प्रम ण त व ढ होते.  त्य म ळे उत्प दन त आद्दण पय शय ने रोजग र सांधीत मोठ्य  प्रम ण वर 

व ढ होते. 
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ब) कर ांच  बचत आवण ग ांतिणूक य  िर होण र  पररण म: 

सरक रच  कर आक रणीच  बचत व ग ांतवणूक य वरही पररण म ग ांतवण कीस ठी ल गण र े

भ ांडवल ह े प्र म ख्य ने लोक ांच्य  बचतीतून द्दनम शण होते. आद्दण भ ांडवल ग ांतवणूकीवर 

कर च्य  दर ांच  च ांगल  व ईट पररण म होतो. सवशस ध रणपणे कर ांच्य  दर च  स रुव तील  

बचतीवर पररण म होतो आद्दण त्य नांतर ग ांतवण कीवर पररण म होतो. 

क) कर ांच         होण र  पररण म प ढील प्रम णे आह:े  

कर ांच  बच  वर होण र  पररण म ह च तो द्दवद्दशष्ट कर कोणत्य  प्रक रच  आह े य वर 

अवलांबून असतो. जर अप्रत्यक्ष कर ांचे दल मोठ्य  प्रम ण वर व ढले तर त्य म ळे वस्तूांच्य  

द्दकमती व ढवून लोक ांच  उपभोग खचश व ढेल  आद्दण ते आत  बचत करू शकण र न हीत. 

आद्दण बचत करण्य च्य  प्रवतृ्तीवर अद्दनष्ट पररण म होईल. य उलट प्रत्यक्ष कर ांचे दर 

व ढद्दवले तरी बचतीवर द्दवपरीत पररण म होईल. परांत   सरक रने  कर सवलत 

द्दमळद्दवण्य स ठी द्दवद्दवध बचत योजन  लोक ांन  उपलब्ध करून द्ददल्य स बचतील  

प्रोत्स हन  द्दमळेल.  

ड) कर ांच  ग ांतिण कीिर होण र  पररण म: 

कर ांच्य  दर ांच  च ांगल -व ईट पररण म ह  ग ांतवण कीवर होत असतो. म ळ त ग ांतवण कीस ठी 

मोठ्य  प्रम ण वर भ ांडवल ची आवश्यकत  असते. पण म ळ त भ ांडवल हे बचती प स न 

द्दनम शण होते. परांत  जर सरक रने अप्रत्यक्ष कर ांचे दर व ढद्दवल्य स द्दवद्दवध वस्तूांच्य  द्दकमती 

य  मोठ्य  प्रम ण वर व ढते. आद्दण त्य  त्य म ळे लोक ांच  उपभोग खचश व ढेल पररण मी 

लोक ांची बचत कमी होईल. आद्दण बचत कमी झ ल्य ने भ ांडवल ग ांतवणूक    कमी होईल.  

त्य म ळे उद्योगधांद्य ांन  भ ांडवल कमी पडेल. आद्दण उद्योगधांद्य ांच्य  द्दवक स वर त्य च  अद्दनष्ट 

पररण म होईल. 

इ) कर ांच  उत्प दन िर होण र  पररण म: 

कर ांच्य  दर चे उत्प दन वरही च ांगले व ईट पररण म होत त. सवशस ध रणपणे कर ांचे 

उत्प दन वर होण रे पररण म लक्ष त देत न  डॉक्टर ड ल्टन म्हणत त की, करआक रणी 

म ळे उत्प दन वर अद्दनष्ट पररण म व्ह यल  नकोत. त्य ांच्य  मते ती करपद्धती शे्रष्ठ आह ेजी 

चे च ांगले पररण म ज स्त आद्दण व ईट पररण म ह ेकमीत कमी होत त. 

जर कर ांचे दर ज द  असतील तर व्यक्तींच्य  क म करण्य च्य  शक्तीवर अद्दनष्ट पररण म 

होत त. क रण कर ांच्य  ज द  दर म ळे लोक न र ज होत त. तर व ढ अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 

कर ांच्य  दर म ळे लोक ांचे ज द  उत्पन्न कर ची रक्कम भरण्य त ज ते.  आद्दण उपभोग स ठी 

त्य ांच्य कडे कमी रक्कम द्दशल्लक र हते. आद्दण क्रयशक्ती कमी झ ल्य ने लोक च ांगल्य  

वस्तूांच  उपभोग घेऊ शकत न हीत. पररण मी य च  अद्दनष्ट पररण म ह  लोक ांच्य  क म 

करण्य च्य  शक्तीवर आद्दण पय शय ने उत्प दन वर होतो. तसेच ज्य द  कर ांच्य  दर म ळे बचत 

आद्दण ग ांतवणूक य  दोन्हींवर ही अद्दनष्ट पररण म  होतो. आद्दण उत्प दन वर य च  अद्दनष्ट 

पररण म होतो. 
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ई) कर ांचे उत्प दन च्य  रचनेिर होण र ेपररण म: 

कोणत्य ही देश चे एकूण र ष्ट्रीय उत्पन्न हे वस्तूांचे उत्प दन आद्दण लोक ांच्य  क म 

करण्य च्य  इच्छेवर अवलांबून असते.  देश तील उपलब्ध असण ऱ्य  स धन सांपत्तीचे 

द्दनरद्दनर ळ्य  उद्योग ांमध्ये तसेच के्षत् ांमध्ये द्दवतरण होत  असते.  य वर उद्योगधांद्य ची रचन  

अवलांबून असते.  पण कर आक रणीम ळे उद्योगधांद्य ांची ही रचन  बदलते. 

समज  एख द्य  उद्योग त तय र होण ऱ्य  वस्तू व कर ल वल  आद्दण वस्तूची म गणी लवद्दचक 

व प रवठ  लवद्दचक असेल तर कर च  ज स्त भ र ह  ग्र हक ांवर कमी भ र ह  द्दवके्रत्य ांवर 

पडतो. य उलट तय र होण ऱ्य  म ल ची म गणी लवद्दचक आद्दण प रवठ   अलवद्दचक असेल 

तर ज द  करभ र ह  द्दवके्रत्य ांवर पडतो. त्य म ळे उत्प दक ांच  नफ  ह  कमी होतो.  

तेव्ह  अश  उद्योग तून उत्प दन ची स धने क ढून घेतली ज त त आद्दण ही उत्प दन स धने 

फ यदेशीर उद्योग त ग ांतवली ज त त. 

अश  प्रक र ेकर ांचे द्दवद्दवध पररण म हे होत असत त. 

४.४ कर ांचे प     टप पररण म (REDISTRIBUTION EFFECTS OF 

TAXES) 

द्दकमतीच्य  यांत्णेद्व रे उत्पन्न चे  ड्र यव्हर प नद्दवशतरण स म न्यतः  ज्य ांचे वेतन उच्च 

प तळीवरील आहे त्य ांच्य  ब जूने झ कते य च  अथश अस  होतो की, सरक री 

हस्तके्षप द्दशव य, सम ज तील क ही लोक ज्य ांन  कमी दज शचे द्दशक्षण आद्दण प्रद्दशक्षण 

द्दमळ ल्य ने कमी क्षमत  आहे, जे वयस्कर आहेत, ज्य ांन  मोठी म लमत्त  सांस धने द्दमळू 

शकली न हीत द्दकां व  व रस  द्दमळू शकल  न ही,  आद्दण जे श रीररक आद्दण म नद्दसक 

अपांगत्व म ळे  द्दकां मत यांत्णेम फश त कोणतेही उत्पन्न प्र प्त करू शकले न हीत.  अश प्रक र/े 

ब ज र द्दकां व  द्दकां मत प्रण ली उत्पन्न तील क्षमतेल  प्रोत्स हन देते ज्य म ळे अथशव्यवस्थेत 

एकूण भर द ररद्रय् आद्दण असम नत  द्दनम शण होते. 

अश प्रक र े आध द्दनक क ळ तील सरक रे कर प्रण लीच्य  प्रण लीच   प्र रांभ….तून 

उत्पन्न तील अन्य यक रक द्दवषमत  द रुस्त करण्य स ठी अथशव्यवस्थेच्य  क य शत हस्तके्षप 

करत त. आद्दण अश  योजन  तय र केल्य  ज त त की, य मध्ये श्रीमांत ांवर ज द  कर ल वल  

ज तो आद्दण त्य  रकमेतून गररब ांन  सोई सवलती प रद्दवल्य  ज त त. अश प्रक र ेकर ांच्य  

म ध्यम तून उत्पन्न चे प नर व टप केले ज ते. आद्दण ज्य  प नर व टप  म फश त आहे 

सम ज तील आद्दथशक द्दवषमत  कमी होते. कर ही एक अशी सांकल्पन  आहे त्य मध्ये 

स वशजद्दनक यांत्णेम फश त जनतेवर सक्तीने क ही फी आक रली ज ते.  

सरक र म फश त द्दवद्दवध करद्दवद्दवध प्रक र ेलोक ांच्य वर आक रले ज त त.  आद्दण हे सवश 

करून द्दवद्दवध उपक्रम ांस ठी योगद न देत त. अश प्रक र े क ही कव्हर हे उत्पन्न आद्दण 

सांपत्तीचे अद्दधक न्य य्य पद्धतीने प नद्दवशतरण करण्य स मदत करतील.  तथ द्दप, 

उत्पन्न तील द्दवषमत  कमी करण्य च  प्रयत्न करण र  कर बचत आद्दण ग ांतवणूक कमी करू 

शकतो आद्दण त्य म ळे भ ांडवल सांचय आद्दण आद्दथशक व ढ मांद    शकते. म्हणूनच, कर ांचे 

द्दववेकी द्दमश्रण द्दनवडणे आवश्यक आह.े जेणेकरून त्य ांचे अद्दनष्ट पररण म कमी होतील 
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आद्दण अथशव्यवस्थेस ठी त्य ांचे फ यदेशीर प्रभ व मजबूत होतील. भ रत त सध्य  

उत्पन्न वर द्दवद्दवध  कर ांचे दर आहेत,  म्हणजेच  १०%, २०%  आद्दण  ३०%  दर ने कर 

आक रणी केली ज ते. अद्दत श्रीमांत ांवर अजूनही ज स्त दर ने कर आक रण्य ची सूचन  

आह.े तसेच आय कर  व्यद्दतररक्त, सांपत्ती कर च्य  रूप त सांपत्तीवर कर ल दल  ज तो. 

तसेच अप्रत्यक्ष कर ांच्य  म ध्यम तून जे उत्पन्न द्दमळते त्य च  व पर ह  गररब ांच्य  

कल्य ण स ठी केल  ज तो. पण  कर ची आक रणी  एक महत्त्व ची गोष्ट लक्ष त ठेवली 

प द्दहजे आद्दण ती म्हणजे कर आक रणीच  अद्दनष्ट पररण म ह  बचत ग ांतवणूक आद्दण 

उत्प दन य वर होत  क म  नये. क ही च ांगल्य   सेव ांच्य  द्दनद्दमशतीस ठी ग ांतवण कीवर करस 

व ल ती….च्य  च्य  म ध्यम तून  प्रोत्स हन देऊन उत्पन्न चे प नद्दवशतरण देखील केली 

ज ऊ शकते. तसेच, आद्दथशक दृष््टय  म ग सलेल्य  भ ग त ग ांतवण कीस ठी स्थद्दगती व 

करसवलत देऊ शकत त. अश  ग ांतवण कीम ळे द्दवषमत  कमी होऊन गररब ांन  अद्दधक 

रोजग र आद्दण उत्पन्न द्दमळू शकते.  

४.५ कर ांचे चलनि ढ विरोधी स्िरूप 

चलनव ढ ही वैद्दिक घटन  आहे. चलनव ढ  ह  अद्दतररक्त म गणी द्दकां व  व ढत्य  खच शच  

पररण म  आहे. कर म ळे लोक ांच्य  खरदेी शक्तीवर बांधने येत त. ती कमी होते आद्दण त्य म ळे 

क ही प्रम ण त चलन व ढील  आळ  बसतो. भ ांडवली नफ्य  वरील कर, उच्च 

उत्पन्न वरील कर आद्दण चैनीच्य  वस्तूां वरील कर ांम ळे  उत्पन्न कमी होऊन  म गणी कमी 

होते.  त्य च प्रम णे आवश्यक वस्तूांच्य  उत्प दन स ठी जीकर सवलत द्ददली ज ते त्य म ळे 

उत्प दन खचश कमी होतो. त्य म ळे प रवठ द र ांन  आपल  प रवठ  व ढद्दवण्य स प्रोत्स हन 

द्दमळते. सरक र आपल्य  कर धोरण न स र म गणी व प रवठ  य मध्ये समतोल स धल  

ज तो. 

कर च्य  कमी दर म ळे आद्दण करसवल  म ळे क   प सून द्दमळण र े उत्पन्न कमी होऊ 

शकते. त्य म ळे सरक रच  खचशही कमी होतो.  आद्दण य  सव ांच  पररण म होऊन पैश च  

प रवठ  आद्दण पररण मक रक म गणी दोन्ही कमी होत त. 

ज्य  करद्दवषयक धोरण ांम ळे चलन व ढील  आळ  बसतो त्य चे क ही च ांगले पररण मही 

होत त.  वस्तूांच्य  कमी होण्य च्य  द्दकमतीम ळे आपली द्दनय शत व ढवून द्दवदेशी व्य प र तील 

तूट कमी होण्य स मदत होऊन आांतरर ष्ट्रीय व्य प र ह  फ यद्य च  ठरतो. 

कर ांम ळे चलनव ढीवर द्दनयांत्ण येण्य व्यद्दतररक्त ज्य  कर म ळे अथशव्यवस्थेतील अद्दतररक्त 

खरदेी शक्ती कमी होते त्य चे क ही फ यदे प ढीलप्रम णे होत त:  

• त्य म ळे मह गड्य  प्रश सकीय द्दनयांत्ण ची गरज कमी होते. 

• जर सरक रने पैश च  प रवठ  कमी करण्य स ठी स वशजद्दनक कजश व ढद्दवण्य च  प्रयत्न 

केल , तर स वशजद्दनक कज शवरील व्य ज च  भ र कमी होतो. 

• य द्धक ळ त कर य द्धक ळ त व ढण ऱ्य  मह ग ईल  रोखण्य स ठी मदत करतो. 

म्हणजेच य द्धक ळ त सरक रने कर ांच्य  ऐवजी मोठ्य  प्रम ण वर रोख्य ांची द्दवक्री केली 
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तर य द्ध थ ांबल्य वर य  रोख्य ांमध्ये ग ांतद्दवले ल   पैस  लोक क ढून घेत त त्य म ळे 

नांतरच्य  क ळ त मह ग ई व ढून त् सद यक होते. 

४.६ स र ांश (SUMMARY) 

• सरक र जनतेवर जे द्दवद्दवध कर आक रते त्य चे द्दवद्दवध पररण म अथशव्यवस्थेवर 

होत त. 

• ज्य द  कर ांम ळे लोक ांच्य  क यश करण्य च्य  शक्तीवर अद्दनष्ट पररण म होतो. 

• अप्रत्यक्ष कर ांच्य  व ढत्य  दर ांम ळे लोक ांची बचत प्रवतृ्ती कमी होते.  त्य म ळे भ ांडवल 

उभ रणे वर अद्दनष्ट पररण म होतो. 

• प्रगद्दतशील कर आक रणीम ळे सम ज तील सांपत्तीचे प न….र व टप होऊन आद्दथशक 

द्दवषमत  कमी होण्य स मदत होते.  

• ज्य द  अप्रत्यक्ष कर ांच्य  दर म ळे अन वश्यक वस्तूांच  उपभोग वर आळ  बसून 

देश तील जनतेच्य  आरोग्य चे रक्षण होते. 

• कर ांच्य   ज्य द  दर ांम ळे लोक ांची क्रयशक्ती कमी झ ल्य ने म गणी कमी होऊन चलन 

व ढील  आळ  बसतो. 

४.७ प्रश्न (QUESTIONS) 

१. कर ांचे बचत व ग ांतवणूक य वर होण रे पररण म स्पष्ट कर . 

२.    कर ांचे उत्प दन वर होण र ेपररण म स्पष्ट कर . 

३.   कर ांचे उत्पन्न व सांपत्ती व टप वर होण रे पररण म स्पष्ट कर . 

४.   कर ांचे उपभोग वर होण र ेपररण म स्पष्ट कर . 

५.   कर ांचे प नव शटप पररण म द्दवशद कर . 

६. कर ांचे चलनव ढ द्दवरोधी स्वरूप स्पष्ट कर . 
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५.६ साववजद्दनक खर्ावरे् वद्दगवकरण/प्रकार 

५.७ साववजद्दनक खर्ावच्याया वाचीर्ी कारणे 

५.८ साववजद्दनक खर्ावरे् पररणाम  

५.९ अॅडॉल्फ वॅगनर याांर्ा राज्याच्याया कायावतील वाचीर्ा द्दनयम (द्दसद्ाांत) 

५.१० वाईजमन  पीकॉक याांर्ा साववजद्दनक खर्ावर्ा आधदु्दनक द्दसद्ाांत   

५.११ साराांि  

५.१२ प्रश्न         

५.० उनिष्ट े(OBJECTIVES) 

१.  साववजद्दनक खर्ावर्ा अथव, व्याख्या, उद्दिष््टये, वैद्दिष््टये व तत्त्वे याांर्ा अभ्यास करणे. 

२.  साववजद्दनक खर्ावरे् द्दवद्दवध प्रकार अभ्यासणे. 

३   साववजद्दनक खर्ावच्याया वाचीच्याया कारणाांर्ा व पररणामाांर्ा अभ्यास करणे.  

४. अॅडॉल्फ वॅगनर याांर्ा राज्याच्याया कायावतील वाचीर्ा द्दनयम अभ्यासणे. 

५.  वाईजमन  पीकॉक याांर्ा साववजद्दनक खर्ावर्ा आधदु्दनक द्दसद्ाांत अभ्यासणे.          

५.१ प्रस्तार्ना  (INTRODUCTION) 

साववजद्दनक खर्ावर्ी सांकल्पना ही राजस्व अांतगवत अत्यांत महत्त्वपूणव भूद्दमका बजावत असते. 

साववजद्दनक खर्व म्हणजे सरकारने द्दकां वा साववजद्दनक सते्तने केलेला खर्व. यामध्ये प्रामखु्याने 

भारतात कें द्र सरकार, राज्य सरकार व  स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्था याांर्ा समावेि केला 

जातो. १९ व्या ितकात सनातनवादी अथवतज््ाांनी साववजद्दनक खर्ावच्याया सांकल्पनेला 

फारर् कमी प्रमाणात महत्त्व द्ददले होते.  सरुुवातीला काळात सरकारर्ी काये म्हणून िाांतता 
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व न्यायव्यवस्था, सांरक्षण याांसारख्या प्रमखु बाबींर्ा साववजद्दनक खर्ावत समावेि केला जात 

होता. आधदु्दनक काळात तर साववजद्दनक खर्ावच्याया सांकल्पनेला अद्दधक महत्त्व प्राप्त झाले 

आहे. पररद्दस्थती पूणवतः बदलून आद्दथवक प्रणाली ही द्दवकासाला  आद्दण साववजद्दनक खर्ावला 

अद्दधक महत्त्व देणारी ररली.  

साववजद्दनक खर्ावर्ी सांकल्पना ही द्दवकास साध्य करणाऱ्या अथवव्यवस्थेला पे्ररणा देणारी 

असते. द्दवकसनिील व अद्दवकद्दसत देिात सरकारच्याया कल्याणाकारी कायावमळेु साववजद्दनक 

खर्ावत वाच झाल्यार्ी  द्ददसून येते. कल्याणकारी राज्याच्याया द्दनद्दमवतीसारी सरकारच्याया 

कायावत वाच झाली आहे. रले्वे, रस्ते, बांदर,े द्दवमानतळ, धरणे , पूल , साववजद्दनक दवाखाने, 

िाळा व महाद्दवद्यालये, साववजद्दनक आरोग्य, द्दपण्यारे् पाणी व स्वच्याछता, कुटुांब द्दनयोजन, 

माद्दहती व तांत्र्ान, सामाद्दजक सरुद्दक्षतता यासारखी द्दवकासात्मक कामे सरकारला  पार 

पाडावी लागतात. 

आद्दथवक आद्दण सामाद्दजक कल्याणात वाच करणे तसेर् नागररकाांना सांरक्षण देणे यासारी 

साववजद्दनक खर्ावला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

५.२ सार्वजननक खर्ावर्ा अथव र् व्याख्या (MEANING AND 

DEFINITION OF PUBLIC EXPENDITURE)  

साववजद्दनक खर्ावला आपण सरकारी खर्व द्दकां वा िासकीय खर्वअसे म्हणतो.  भारतामध्ये 

सांघराज्य पद्तीत कें द्र सरकार, राज्यसरकार, स्थाद्दनक स्वराज्यसांस्था याांर्ा समावेि 

होतो. साववजद्दनक खर्व हा द्दवकासात्मक व द्दवकासेतर, योजना व योजनेतर खर्व, आद्दण 

महसलुी खर्व आद्दण भाांडवली खर्व अिा बाबींवर केला जातो.  

सार्वजननक खर्ावर्ी व्याख्या: 

साववजद्दनक खर्ावर्ी व्याख्या पुचीलप्रमाणे केली जाते:  

१)  कें द्र सरकार, राज्य सरकार आद्दण स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्था याांच्यायाकडून  सांरक्षण, 

अांतगवत सरुद्दक्षतता आद्दण सामाद्दजक कल्याण इ. कायावसारी केला जाणारा खर्व म्हणजे 

साववजद्दनक खर्व होय. 

२)  िासकीय उद्दिष््टये साध्य करण्यासारी िासनाकडून जो खर्व केला जातो त्यास 

सरकारर्ा खर्व द्दकां वा साववजद्दनक खर्व असे म्हणतात. 

५.३ सार्वजननक खर्ावर्ी उनिष््टये (OBJECTIVES OF PUBLIC 

EXPENDITURE) 

साववजद्दनक खर्ावर्ी उद्दिष््टये पचुील प्रमाणे साांगता येतात:  

१.  सरकार हे साववजद्दनक गरजा आद्दण गणुात्मक गरजा गरजा पूणव करणे हे कायव करू 

िकते. िासनाकडून ज्या द्दवद्दवध सेवा पूरद्दवल्या जातात उदा.- अांतगवत िाांतता व 

सवु्यवस्था, वाहतूक व दळणवळणाच्याया सोयी, द्दवजपूरवरा, पाणी परुवरा, बागबगीरे्,  
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पयवटन कें द्र, पोष्ट सेवा, दूरध्वनी सेवा. इ. सेवा िासन समाजासारी  पूरद्दवत असते. या 

सेवाांर्ा उपभोग  समाजातील लोक सामदु्दहक ररतीने घेत असतात. म्हणून त्याांना 

सामाद्दजक सेवा द्दकां वा साववजद्दनक गरजा म्हणतात. 

द्दिक्षण, आरोग्य, राहणीमान या ज्या गरजा असतात त्याांना गणुात्मक गरजा म्हणतात. 

लोकाांमध्ये गणुात्मक व दजावत्मक द्दवकास  करण्यासारी िासन या गरजा पूरद्दवत 

असते. द्दिक्षणामळेु मानवी द्दवकास, साक्षरतेर्ा प्रसार, मोफत द्दिक्षण, आरोग्य 

सेवेसारी नाममात्र फी, गरीब लोकाांना कमी दराने अन्नधान्यार्ा परुवरा, िाळामधून 

पोषक आहारारे् वाटप, बेघराांना घर े इ. यार्प्रमाणे लोकाांर्ा राहणीमानार्ा दजाव 

उांर्ावण्यासारी िासनाकडून खर्व केला जातो. अिा ररतीने मानवी द्दवकासासारी 

िासन जो खर्व करीत असते त्यार्ा समावेि गणुात्मक गरजेत केला जातो. 

२.  प्रादेद्दिक द्दवषमता म्हणज ेदेिातील काही राज्ये द्दवकद्दसत तर काही राज्ये अद्दवकद्दसत 

असणे होय. देिार्ा सवाांगीण आद्दथवक द्दवकास हा सवव राज्याांच्याया एकद्दत्रत प्रयत्नातून 

होतो. देिातील काही राज्ये अद्दवकद्दसत असतील तर देिार्ा आद्दथवक द्दवकासार्ा दर 

कमी असतो. अिा राज्याांना कें द्रसरकार द्दवकद्दसत राज्याांच्याया तलुनेने जास्तीरे् 

अथवसहाय्य पूरद्दवते. सरकार अनेक  राज्यात अनेक सवलती पूरवून अद्दवकद्दसत 

राज्याांर्ा द्दवकास करण्यासारी मोरया प्रमाणावर साववजद्दनक खर्व केला जातो.  

३.  देिात आद्दथवक द्दवषमता जास्त असेल तर दाररद्रय्ारे् प्रमाण जास्त राहून  द्दनरक्षरतेरे् 

प्रमाण वाचते. अिाररतीने आद्दथवक द्दवषमता आद्दथवक द्दवकासातील फार मोरा अडथळा 

ररत आह.े गरीब लोकाांसारी कल्याणकारी योजना, अथवसाहाय्य, कजवपूरवरा, 

स्वयांरोजगार उपलब्ध करून गरीब लोकाांरे् उत्पन्न वाचद्दवण्यार्ा प्रयत्न सरकार 

साववजद्दनक खर्ावतून करते .  

४.  अथवव्यवस्थेत तेजी मांदीच्याया व्यापारर्क्रामळेु अद्दस्थरता द्दनमावण होवून  त्यार्ा पररणाम 

आद्दथवक द्दवकासाच्याया दरावर होतो. म्हणून व्यापारर्क्रारे् द्दनमूवलन करून आद्दथवक 

स्थैयव प्रस्थाद्दपत करणे आवयकयक आहे. साववजद्दनक खर्व हे एक राज्यद्दवत्तीय धोरणारे् 

साधन आहे. मांदीच्याया पररद्दस्थतीत साववजद्दनक खर्ावत वाच केल्याने साववजद्दनक के्षत्रात 

प्रकल्प, उद्योगधांदे आद्दण रोजगार पूरद्दवणाऱ्या योजना राबद्दवण्यात आल्या तर लोकाांर्ी 

खरदेीिक्ती वाचून  मागणीत वाच होईल. त्यामळेु उत्पादनात व रोजगारात वाच होते 

याउलट तेजीच्याया पररद्दस्थतीत द्दकां मतीवर द्दनयांत्रण रेवण्यासारी साववजद्दनक खर्ाववर 

द्दनयांत्रण रेवले जाते.  

५.  देिार्ा द्दवकासार्ा साध्य करणे हे उद्दिष्ट साववजद्दनक खर्ावरे् असते. आद्दथवक द्दवकास 

हा प्रामखु्याने पायाभूत सोयींवर अवलांबून असतो. म्हणून पायाभूत सोयींवर उदा. 

वाहतूक, दळणवळण, वीजपूरवरा, पाणीपरुवरा, द्दवत्तपूरवरा, मानवी सांसाधनार्ा 

द्दवकास इ. सारी मोर्या प्रमाणावर साववजद्दनक खर्व केला जातो. पायाभूत सांरर्नेच्याया 

सोयीतून देिार्ा सवाांगीण द्दवकास साध्य होण्यास मदत होते.  

देिातील लोकाांच्याया वस्तू सेवाांच्याया उपभोगावर त्याांरे्  आरोग्य व कायवक्षमता अवलांबून 

असते. सरकार जीवनावयकयक वस्तूांच्याया द्दनद्दमवतीसारी अनदुान पूरद्दवले जाते तर मादक 
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द्रव्य, मादक पेय याांर्ा उपभोग लोकाांनी कमी घ्यावा म्हणून त्याांच्यायावर कराांरे् दर 

जास्त दराने आकारते. देिातील राष्ट्रीय उत्पन्नारे् वाटप योग्य ररतीने करण्यारे् कायव 

देिार्ा साववजद्दनक खर्व करतो. देिातील साधनसांपत्तीर्ी गुांतवणूक करताांना 

जीवनावयकयक वस्तूांना प्राधान्य आद्दण नांतर रै्नीच्याया वस्तू, मादक पेय याांच्यायामध्ये 

गुांतवणूक केली जाते. 

अिाररतीने साववजद्दनक खर्ावर्ी प्रमखु उद्दिष्टट्ये साांगता येतात.  

५.४ सार्वजननक खर्ावर्ी रै्निष््टये (FEATURES OF PUBLIC 

EXPENDITURE)  

साववजद्दनक खर्ावर्ी पचुील वैद्दिष््टये साांगता येतात: 

१)  सरकारर्ा साववजद्दनक खर्व आवयकयक व सक्तीर्ा असल्याने तो करावार् लागतो. 

२)  साववजद्दनक खर्ावमळेु सामाद्दजक द्दहत द्दकां वा कल्याण साध्य केले जाते. 

३)  साववजद्दनक खर्ावच्याया सहाय्याने पचुील कायव केली जातात. उदा. द्दिक्षण, स्वास््य, 

वदृ्ापकाळार्ी तरतूद, सांरक्षण, वाहतूक व  दळणवळण इ. 

४)  साववजद्दनक खर्व आवयकयक व अनावयकयक बाबींवरही मोरया प्रमाणावर केला जातो. 

५)  सरकारच्याया कल्याणकारी कायावत वाच झाल्याने साववजद्दनक खर्ावत वाच होत आहे. 

५.५ सार्वजननक खर्ावर्ी तत्त्र्े (CANONS OF PUBLIC 

EXPENDITURE) 

साववजद्दनक खर्व योग्य ररतीने होण्यासारी काही अथवत्ाांनी साववजद्दनक खर्ावर्ी काही तत्त्वे 

साांद्दगतली आहेत ती पचुीलप्रमाणे: 

१) महत्तम सामानजक लाभ तत्त्र्:  

प्रा. द्दपगू याांच्याया मते समाजद्दहतासारी राज्य व समाजद्दहतासारी साववजद्दनक खर्व करणे हे 

राज्यारे् कतवव्य असते. म्हणून साववजद्दनक आयव्ययारे् महत्तम सामद्दजक लाभ तत्त्व हे 

महत्त्वारे् तत्त्व आहे. साववजद्दनक खर्व महत्तम सामाद्दजक लाभतत्त्वानसुार करण्यात यावा 

यार्ा अथव िासनाने उत्पन्न द्दमळद्दवताांना आद्दण खर्व करताांना असे धोरण रेवावे की 

जास्तीत जास्त लोकाांरे् जास्तीत जास्त कल्याण साधले जाईल. कर आकारणीमळेु 

लोकाांना जो त्याग सहन करावा लागतो तो कमीत कमी असावा आद्दण साववजद्दनक खर्ावमळेु 

लोकाांना जो लाभ द्दमळतो तो जास्तीत जास्त असावा. 

२) काटकसर नकिं र्ा नमतव्ययतेरे् तत्त्र्:  

काटकसर म्हणजे सरकारने साववजद्दनक खर्व करताना आपले प्राधान्यक्रम ररवावे. 

साववजद्दनक खर्व द्दवर्ारपूववक करून  साधनसांपत्तीर्ा अपव्यय होणार नाही यार्ी दक्षता 

घ्यावी. आवयकयक बाबींवर सरकारने खर्व करावा परांत ुअनावयकयक कारणासारी पैसा खर्व 
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होणार नाही यार्ी दक्षता घ्यावी. तोटयात र्ालणार े प्रकल्प, अनावयकयक कमवर्ाऱ्याांर्ी 

भरती, वारांवार करावी लागणारी बाांधकामे, प्रद्दतषे्ठच्याया नावाखाली केला जाणारा अनावयकयक 

खर्व कटाक्षाने टाळला पाद्दहजे.  

३) निलकीरे् नकिं र्ा र्ाढाव्यारे् अिंदाजपत्रक:  

सनातनवादीच्याया काळात अांदाजपत्रक द्दिलकीरे् असणे महत्त्वारे् मानले जात. परांतू 

अद्दलकडील काळात द्दिलकीरे् अांदाजपत्रक हे महत्त्वारे् मानले जात नाही. उलट मांदीच्याया 

पररद्दस्थतीत तटुीरे् अांदाजपत्रक आवयकयक असते कारण मांदीच्याया पररद्दस्थतीत साववजद्दनक 

खर्ावत वाच करावी लागते. म्हणून तटुीरे् अांदाजपत्रक लक्षात रेवून साववजद्दनक खर्ावत वाच 

केली जाते. थोडक्यात द्दिलकीच्याया अांदाजपत्रक नेहमीर् िक्य नाही तर गरज पडली तर  

तटुीरे् अांदाजपत्रक योग्य ररते.  

४) मान्यतेरे् तत्त्र्: 

कायदेमांडळाच्याया परवानगीद्दिवाय सरकारला साववजद्दनक खर्व करता येत नाही. 

िासनाजवळील पैिार्ा उपयोग अद्दधकाऱ्याांच्याया मजीनसुार न करता लोकप्रद्दतद्दनधींनी 

ररवून द्ददलेल्या प्रमाणे करावा. कारण अद्दधकाऱ्याांच्याया तलुनेने लोकप्रद्दतद्दनधींना लोकाांच्याया 

समस्यार्ी अद्दधक जाण असते. मान्यतेच्याया तत्त्वामळेु िासकीय खर्ावच्याया उधळपट्टीला 

आळा बसू िकतो. 

५) लर्नर्कतेरे् तत्त्र्:  

यदु्, भूकां प, महापूर, र्क्रीवादळ, साथीरे् रोग यासारख्या बाबींवर अर्ानक खर्व करावा 

लागल्यास तो द्दवनाद्दवलांब करता आला पाद्दहजे. बदलत्या पररद्दस्थतीनसुार सरकारच्याया 

साववजद्दनक खर्ावत बदल करता आला पाद्दहजे साववजद्दनक खर्व तारर नसावा तर तो 

लवद्दर्क असावा.  

६) उत्पादकतेरे् तत्त्र्:  

सरकारच्याया साववजद्दनक खर्ावमळेु उत्पादनावर अनकूुल पररणाम होत असतो. साववजद्दनक 

खर्ावमळेु उत्पादनात वाच, रोजगारात वाच, भाांडवलात वाच, श्रद्दमकाांच्याया कायवक्षमतेत वाच 

होत असते. अिा उत्पादन खर्ावला प्राधान्य द्यावे असे उत्पादकतेरे् तत्त्व साांगते. 

७) समान नर्तरणारे् तत्त्र्:  

साववजद्दनक खर्ावमळेु देिातील राष्ट्रीय उत्पन्नारे् वाटप समान होईल अिा ररतीने 

करण्यात यावा. त्यासारी सरकारने गरीब लोकाांच्याया उत्पन्नात वाच होण्यासारी जास्त खर्व 

करावा. गरीब वगावला मोफत द्दिक्षण, आरोग्य, स्वस्तात घर,े द्दविेष सवलती पूरद्दवण्यात 

आल्या आहेत. 

८) समन्र्यारे् तत्त्र्: 

भारतातील सांघराज्य पद्तीत कें द्रसरकार, राज्यसरकार व स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्था याांरे् 

अद्दस्तत्त्व असते. कें द्रसरकार, राज्यसरकार, स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्था आपल्या कायाववर 
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खर्व करताना सरकारच्याया खर्ावमध्ये समन्वय असणे आवयकयक आहे. सरकारच्याया खर्ावत्त 

समन्वय नसेल तर साववजद्दनक खर्ावर्ा अपव्यय होण्यार्ी िक्यता असते.  

९) सोयीरे् तत्त्र्: 

सरकारर्ा साववजद्दनक खर्व करताांना लोकाांर्ी गैरसोय होणार अिा पद्तीने करावा. 

साववजद्दनक खर्ावमळेु समाजार्ी सोय व्हावी समाजार्ी गैरसोय होणार नाही यार्ी दक्षता 

घेतली जावी.  

५.६ सार्वजननक खर्ावरे् र्नगवकरण/प्रकार (CLASSIFICATION / TYPE 

OF PUBLIC EXPENDITURE)  

१) योजना खर्व:  

द्दवकसनिील देिाांपैकी काही देिाांनी आद्दथवक द्दवकास साध्य करण्यासारी द्दनयोजन तांत्रार्ा 

वापर सरुू केला आहे. योजना खर्ावत  िेती, ग्रामीण द्दवकास, जलद्दसांर्न उद्योग, वाहतूक, 

दळणवळण, द्दव्ान, तांत्र्ान, पयाववरण, पूरद्दनयांत्रण, सामाद्दजक सोयी सदु्दवधा, द्दिक्षण, 

आरोग्य, मद्दहला व बालकल्याण इ. वरील खर्ावर्ा समावेि केला जातो.   

२) योजनेतर खर्व: 

सरकारला जो र्ाल खर्व टाळता येत नाही, त्यार्ी जबाबदारी सरकारवर असते व जो खर्व 

सरकारला करावार् लागतो त्याला योजनेत्तर खर्व असे म्हणतात. योजनेतर खर्ावत व्याज, 

सांरक्षणावरील महसूली खर्व व भाांडवली खर्व, अथवसाहाय्य, द्दनवतृ्ती वेतन, पोद्दलस यांत्रणा, 

नैसद्दगवक आपत्ती द्दनवारण अनदुान, राज्य आद्दण कें द्रिाद्दसत प्रदेिाांना अनदुाने, आद्दथवक 

सेवा, सामाद्दजक सेवा, सामान्य सेवा, पोष्ट खाते कें द्रिाद्दसत प्रदेिाांर्ा खर्व, राज्याांना कजव, 

साववजद्दनक उपक्रमाांना कजव, द्दवदेिी सरकारला कजव इ. वरील खर्ावर्ा समावेि योजनेतर 

खर्ावत केला जातो.  

३) महसुली सार्वजननक खर्व : 

 जो साववजद्दनक खर्व र्ालू खात्यावर द्दकां वा महसलुी खात्यावर केला जातो द्दकां बहुना जो 

साववजद्दनक खर्व सांबांद्दधत कामासारी दरवषी पुनः पनु्हा केला जातो त्यास महसलुी खर्व 

असे म्हणतात. असा खर्व िक्यतो र्ालू उत्पन्नातून म्हणजे कर महसलुातून केला जातो.  

४) भािंडर्ली सार्वजननक खर्व: 

भाांडवली साववजद्दनक खर्व हा नव्या योजनाांसारी की ज्यातून महसलुी उत्पन्नारे् स्रोत 

द्दनमावण होण्यार्ी िक्यता आहे. अिा भाांडवली प्रकल्पावर भाांडवली साववजद्दनक खर्व केला 

जातो. भाांडवली साववजद्दनक खर्व करण्यासारी सरकार िक्यतो कजावऊ द्दनधीर्ा वापर 

करते व अिा कजावऊ द्दनधीर्ी परतफेड करण्यासारी सांबांद्दधत प्रकल्पापासून द्दनमावण 

होणाऱ्या उत्पन्नार्ा काही भाग वापरला जातो. 
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५) नर्कास खर्व:  

देिार्ा द्दवकास घडवून आणणाऱ्या बाबींवर केलेला खर्व म्हणजे द्दवकासात्मक साववजद्दनक 

खर्व होय. यामध्ये आरोग्य, कुटुांब कल्याण, साववजद्दनक आरोग्य, स्वच्याछता, पयाववरण, 

पाणीपरुवरा, घरबाांधणी, द्दिक्षण, द्दव्ान, तांत्र्ान, िास्त्रीय सेवा व सांिोधन, माद्दहती व 

प्रसारण, वाहतूक व दळणवळण, रोजगारद्दवद्दनमय कें द्रे, रोजगारद्दनद्दमवती, कामगार कल्याण, 

िेती व िेतीिी द्दनगद्दडत सेवा, उद्योगधांदे, खद्दनजे, परराष्ट्रीय व्यापार, सामाद्दजक व 

समाजद्दवकास योजना, नागरी द्दवकास इत्यादी देिार्ा द्दवकास घडवून आणणाऱ्या बाबींवर 

केलेल्या खर्ावर्ा समावेि होतो. 

६) नर्कासेतर सार्वजननक खर्व: 

ज्यामळेु देिाच्याया आद्दथवक द्दवकासाला प्रत्यक्ष हातभार लागणार नाही तरीही जो खर्व 

सरकारला आवयकयक म्हणून करावा लागतो त्याला द्दवकासेत्तर साववजद्दनक खर्व असे 

म्हणतात.यामध्ये सरकारी कजाववरील व्याज, कर व अन्य िलु्क गोळा करण्यार्ा खर्व, 

साववजद्दनक बाांधकामे, पोलीस, न्यायदान, देिारे् सांरक्षण, नाणी व नोटा छपाईर्ा खर्व, 

द्दनवतृ्ती वेतन, टपाल व सेवा खर्व इत्यादींर्ा समावेि होतो. 

५.७ सार्वजननक खर्ावच्या र्ाढीर्ी कारणे (CAUSES OF 

INCREASING PUBLIC EXPENDITURE)  

आधदु्दनक काळात जगातील बहुसांख्य देिाांत साववजद्दनक खर्व सतत मोर्या प्रमाणावर 

वाचत आहे. तो आवयकयक असल्यारे् अनेक अभ्यासावरून द्दसद् झाले आहे. अॅडॉल्फ 

वॅग्नर, पीकॉक, वाईजमन, एफ. एस. द्दनट्टी, जे. एम. केन्स इत्यादी अथविास्त्र्ाांनी या 

वाचत्या सरकारी खर्ावर्ी कारणे द्ददली असून त्यारे् समथवन केले आहे. साववजद्दनक 

खर्ावच्याया बाचीर्ी कारणे पचुीलप्रमाणे साांगता येतील. 

१. २० व्या ितकात जगातील अनेक देिार्ी लोकसांख्या वेगाने वाचलेली आहे. 

लोकसांख्येतील वाचीबरोबर सरकारी साववजद्दनक खर्ावत वाच होत आहे. द्दिक्षण, 

आरोग्याच्याया सोयी, रस्ते. वाहतूक व दळणवळणाच्याया सोयी, घरबाांधणी 

इत्यादीसारीर्ा सरकारी खर्व खूपर् वाचलेला आहे. आद्दथवक द्दवकासाबरोबर 

लोकसांख्या वाचीमळेु िहरीकरणातही वाच होत आहे. त्यामळेु पाणीपरुवरा, स्वच्याछता, 

झोपडपत्याांरे् द्दनमूवलन, क्रीडाांगणे, द्ददवाबत्ती, पोलीस व न्यायालये   इत्यादींसारीर्ा 

सरकारर्ा खर्व वाचत आहे. अलीकडे प्रदूषण टाळून पयाववरणारे् सांतलुन 

राखण्यासारी सरकारी खर्ावत मोरी वाच होत आहे. 

२.  अलीकडच्याया काळात सवव देिाांच्याया सांरक्षण खर्ावत वाच होत असल्यारे् द्ददसून येते्त. 

देिारे् सांरक्षण करणे, साववभौमत्व द्दटकद्दवणे यासारी सववर् देिाांर्ा सांरक्षणावर मोरया 

प्रमाणात साववजद्दनक खर्व होतो. अत्याधदु्दनक िस्त्रासे्त्र बनद्दवणे, त्यावर सांिोधन 

करणे, महागडी अण्वसे्त्र बनद्दवणे, द्दवमानवाहू बोटी खरदेी करणे, आधदु्दनक लचाऊ 

द्दवमाने बनद्दवणे, रणगाडे बनद्दवणे, तोफखाना सज्ज रेवणे इत्यादींसारी सरकारला 

कोट्यवधी रुपये खर्व करावे लागतात. नौदल, हवाई दल, पाणदल इत्यादींसारीही 
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सरकारला साववजद्दनक खर्व मोरया प्रमाणात करावा लागतो. परकीय आक्रमणापासून 

देिारे् सांरक्षण करण्यासारीर्ा सरकारर्ा खर्व वाचत आहे. 

३.  देिाच्याया सांरक्षणाबरोबर देिाांतगवत िाांतता व सरुद्दक्षतता द्दततकीर् महत्त्वार्ी मानली 

जाते. म्हणूनर् अांतगवत िाांतता व सवु्यवस्था द्दनमावण करण्यासारी  साववजद्दनक खर्ावत 

वाच होत आहे. न्यायालयीन यांत्रणा, पोलीस यांत्रणा, होमगाडव यांत्रणा, तरुुां ग व्यवस्था 

इत्यादींवर होणारा सरकारर्ा  साववजद्दनक खर्व  मोरया प्रमाणात वाचत आहे.  

४.  आज जगातील बहुसांख्य देिाांनी कल्याणकारी राज्यार्ी कल्पना स्वीकारलेली आह.े 

त्यामळेु लोकाांच्याया कल्याणार्ी कामे सरकारने करावी लागतात.त्यामळेु 

जास्तीतजास्त लोकाांना रोजगार,  दबुवल घटकाांना आद्दथवक मदत, कुटुांब कल्याण, 

मोफत द्दिक्षण, वैद्यकीय सेवा, आयदु्दववम्याच्याया सेवा, भद्दवष्ट्य द्दनवावह, पेन्िन, अपघात 

द्दवमा याांसारख्या सोई परुवून साववजद्दनक गरजा भागद्दवण्यासारी सरकारला खर्व 

करावा लागतो. 

५.  २० व्या ितकात अनेक देिाांत लोकिाही पद्तीने राज्यकारभार र्ालद्दवला जातो. 

ग्रामपांर्ायत, पांर्ायत सद्दमत्या, द्दजल्हा पररषदा, ग्रामसभा, त्यातील नोकरवगव व 

लोकप्रद्दतद्दनधी तसेर् द्दवद्दवध खात्याांतील सद्दर्व व त्याांच्याया करे्रीतील नोकरवगाांर्ा 

खर्व, कायदेमांडळाच्याया सभासदाांरे् भते्त, मांत्रयाांरे् पगार इत्यादींवरील खर्व खूपर् 

वाचला आहे. देिातील द्दवद्दवध राजकीय पक्ष व द्दनवडणकुा होतात यावरील खर्ावतही 

वाच झालेली आहे.  

६.  भारतासारख्या द्दवकसनिील राष्ट्राांर्ा द्दनयोजनाद्वार े आद्दथवक द्दवकास साध्य करणे 

िक्य आहे. द्दनयोजनाच्याया सहाय्याने द्दवद्दवध उद्दिष्टे साध्य करण्यासारी 

िेती,उद्योग,व्यापार व बदँ्दकग, मूलभूत उद्योगाांर्ी द्दनद्दमवती, साववजद्दनक सेवाांर्ी द्दनद्दमवती 

इत्यादींमळेु सरकारी खर्ावत वाच होत आह.े 

७.  द्दकां मत पातळीत सातत्याने होणारी वाच ही साववजद्दनक खर्व वाचवण्यास कारणीभूत 

ररते. दसुऱ्या महायदु्ानांतर जगातील द्दवद्दवध देिाांत द्दकां मत पातळीमध्ये प्रर्ांड वाच 

झाली. सरकारला द्दवद्दवध प्रकारच्याया वस्तू व सेवा खरदेी करण्यासारी जादा द्दकां मत 

द्यावी लागते. तसेर् सरकारी कमवर्ाऱ्याांना महागाई भते्त द्यावे लागतात. त्यामळेु 

साववजद्दनक खर्ावत वाच होते आहे. 

८.  जागद्दतक महामांदीमध्ये अनेक देिाांतील उद्योगसांस्था, बकँाां व द्दवत्तीय सांस्थाांना अनेक 

समस्याना सामोर े जावे लागले. अथवव्यवस्थेतील बेरोजगारी वाचली. महामांदीतून 

अथवव्यवस्थाबाहेर काचण्यासारी सरकारने रस्ते दरुुस्ती, पूल बाांधणे, साववजद्दनक 

इमारती बाांधणे असे अनेक कायवक्रम हाती घेतल्याने सरकारी खर्ावत प्रर्ांड वाच 

झाली. अथवव्यवस्थेत उत्साहवधवक वातावरण द्दनमावण करण्यासारी सरकारला िेती, 

उद्योग, बाांधकाम इत्यादीसारी मोरा साववजद्दनक खर्व करावा लागला. 

९.  अलीकडील काळात साववजद्दनक के्षत्र द्दवस्ततृ व द्दवकद्दसत झाले आहे. लोखांड-पोलाद 

उद्योग, द्दवद्यतुद्दनद्दमवती अणिुक्ती उत्पादन, रस्तेद्दनद्दमवती, रले्वे उभारणी, जहाजबाांधणी, 

द्दवमान बाांधणी, बहुउिेिीय धरणाांरे् प्रकल्प इत्यादी सरकारच्याया ताब्यात आहेत. 
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लोकाांच्याया द्दहतासारी बदँ्दकां ग, द्दवमा-व्यवसाय, पोस्ट, तार, टेद्दलफोन व्यवसायही 

सरकारकडून र्ालतात. या उद्योग-व्यवसायाांच्याया उभारणीसारी, देखभालीसारी व 

त्याांच्याया प्रिासनासारी सरकारला मोरयाप्रमाणात साववजद्दनक खर्व करावा लागतो. 

१०. सरकारला कराव्या लागणाऱ्या कल्याणकारी व द्दवकास कायावसारी साववजद्दनक कजव 

उभारावे लागते. आधदु्दनक काळात सरकारी उत्पन्नारे् महत्त्वारे् साधन म्हणून 

साववजद्दनक कजावला मानले जाते. साववजद्दनक कजावरे् द्दहिेब, परतफेड, त्यावर व्याज 

देणे यासारी सरकारच्याया खर्ावत वाच झाली आहे. 

११. रस्त्याांर्ी उभारणी, आजारी उद्योगाांना अथवसाहाय्य, दबुवल घटकाांसारी मोफत घराांर्ी 

सोय, कमी दराने रिेनर्ी व्यवस्था, परुसेा पाणीपरुवरा इत्यादीसारी सरकारवर 

देिातील नागररक अवलांबून असतात. लोकाांच्याया इच्याछा, आकाांक्षा पूणव करण्यासारी 

सरकारी खर्ावत वाच करावी लागत आहे. 

१२. आजच्याया बदलत्या काळात द्दवद्दवध देिा देिाांतील आांतरराष्ट्रीय सांबांध वाचत आहेत. 

त्यामळेु यूनो, जागद्दतक बकँ, आांतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी इत्यादी सांस्थाांत प्रद्दतद्दनधी 

पारद्दवणे इत्यादींवरील सरकारर्ा खर्व प्रर्ांड वाचलेला आहे. 

५.८ सार्वजननक खर्ावरे् पररणाम (EFFECTS OF PUBLIC 

EXPENDITURE) 

साववजद्दनक खर्ावर्ा अभ्यास करीत असताांना साववजद्दनक खर्ावर्ा उत्पादनावर, 

द्दवभाजनावर, रोजगारावर होणारा पररणाम आभ्यासणे महत्त्वारे् असते. 

सार्वजननक खर्ावर्ा उत्पादनार्रील पररणाम (Effects of Public Expenditure 

on Production): 

साववजद्दनक खर्ावर्ा (व्ययार्ा) उत्पादनावर अनकूुल आद्दण  प्रद्दतकूल पररणाम होत असतो. 

म्हणजेर् साववजद्दनक खर्ावमळेु उत्पादनात वाच होते द्दकां वा घट होते. साववजद्दनक खर्ावमुळे 

उत्पादनात प्रत्यक्ष द्दकां वा अप्रत्यक्षपणे वाच होत असते. डॉ. डॉल्टन याांच्याया मते साववजद्दनक 

खर्ावर्ा उत्पादनावर होणारा पररणाम अभ्यासण्यासारी साववजद्दनक खर्ावरे् पचुील तीन 

घटकाांवर होणार ेपररणाम अभ्यासले पाद्दहजेत. 

१)  काम, बर्त, गुांतवणूक करण्याच्याया क्षमतेवरील पररणाम  

२)  काम, बर्त, गुांतवणूक करण्याच्याया इच्याछेवरील पररणाम  

३)  आद्दथवक साधनसामगु्रीच्याया प्रवाहात होणार ेबदल 

१) काम, बर्त, गुिंतर्णूक करण्याच्या क्षमतेर्रील पररणाम: 

साववजद्दनक खर्ावतील वाचीमुळे लोकाांच्याया काम, बर्त, गुांतवणूक करण्याच्याया क्षमतेत वाच 

होते पयावयाने उत्पादनात वाच होते. काम, बर्त, गुांतवणूक करण्याच्याया क्षमतेवरील अनकूुल 

पररणाम पचुीलप्रमाणे साांगता येतात.  
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सरकारने साववजद्दनक खर्व केल्यामळेु द्दिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, द्दनवाऱ्याच्याया सोयी, 

स्वस्त दरात अन्नधान्य इ. र्ा समाजातील लोकाांना फायदाहोत असतो. द्दिक्षणावरील 

खर्ावमळेु साक्षरतेच्याया प्रमाणात वाच होऊन लोकाांच्याया उत्पन्नात वाचून त्याांर्ी बर्त वाचते 

व बर्तीत वाच झाल्याने गुांतवणूकीत वाच होऊन उत्पादनात वाच होते. सरकारच्याया 

आरोग्यावरील खर्ावमळेु लोकाांच्याया आरोग्याच्याया दजावत सधुारून होऊन कायवक्षमतेत 

सधुारणा होऊन  काम करण्यार्ी क्षमता वाचते. त्यामळेु उत्पन्न व बर्तीत वाच होते त्यार्ा 

पररणाम गुांतवणूकीत वाच होऊन उत्पादनात वाच होते. गरीबाांसारी स्वस्त दरात अन्न . 

धान्य, मोफत द्दनवारा, द्दपण्यासारी िदु् पाणी पूरद्दवले जाते त्यामळेु लोकाांच्याया कायवक्षमतेत 

वाच होऊन त्याांच्याया उत्पन्नात व राहणीमानात वाच होते उत्पन्नातील वाचीमळेु बर्त 

वाचते. त्यार्ा पररणाम गुांतवणूकीत वाच होऊन उत्पादनात वाच होते.  

२) काम, बर्त, गुिंतर्णूक करण्याच्या इच्छेर्रील पररणाम: 

साववजद्दनक खर्ावर्ा काम, बर्त, गुांतवणूक करण्याच्याया इच्याछेवर होणारा पररणाम होत 

असतो. साववजद्दनक खर्ावरे् काम, बर्त, गुांतवणूक करण्याच्याया इच्याछेवर खालील पररणाम 

होतात. 

अ)  अपघात नकुसान भरपाई, आजारपणासारी मदत, वैद्यकीय व बेकारी भते्त, पेन्िन, 

प्रॉद्दव्हडांट फां ड, इ. मळेु लोकाांना सामाद्दजक सरुद्दक्षततेर्ा लाभ द्दमळतो. पण त्यामळेु 

व्यक्तीर्ी काम, बर्त करण्यार्ी इच्याछा कमी होऊ िकते. पेंिन, प्रॉव्हीडांट फां ड 

यासारख्या सोयी, सदु्दवधाांमुळे व्यक्तीला उतारवयातील द्दर्ांता नसते. यावरील 

साववजद्दनक खर्ावमळेु लोकाांर्ी काम करण्यार्ी इच्याछा कमी होते. उतारवयात काही 

तरतूद करावी असे व्यक्तीला वाटत नाही. त्यामळेु व्यक्तीर्ी बर्त कमी होऊन  

पयावयाने गुांतवणूक कमी होते. 

ब)  भद्दवष्ट्यकाळाच्याया काळजीमळेु व्यक्तीला जास्त काम करून जास्त उत्पन्न व बर्त 

करावी असे वाटत असते. परांतू िासनाकडून सामाद्दजक सरुद्दक्षतता द्दमळत 

असल्यामळेु व्यक्तीर्ी काम, बर्त करण्यार्ी इच्याछा कमी होते. व्यक्ती उत्पन्न 

वाचीसारी जास्त काम करीत नाही. बर्तही कमी करते त्यामळेु गुांतवणूक कमी होते. 

वरील स्पष्टीकरणावरून साववजद्दनक खर्ावरे् काम, बर्त, गुांतवणूक करण्याच्याया इच्याछेवर 

प्रद्दतकूल पररणाम होतात असे द्ददसून येते. परांतू साववजद्दनक खर्ावमळेु लोकाांर्ी काम, बर्त, 

करण्यार्ी इच्याछा कमी होते असे रामपणे म्हणता येत नाही. द्दवकसीत देिाांर्ा असा अनभुव 

आहे की तेथे साववजद्दनक खर्ावमळेु लोकाांर्ी काम, बर्त करण्यार्ी इच्याछा कमी झालेली 

नाही.  

३) आनथवक साधनसामगु्रीच्या प्रर्ाहात होणार ेपररणाम: 

साववजद्दनक खर्व हा जनतेच्याया पैिातून होत असतो म्हणून साववजद्दनक खर्ावरे् प्रमाण 

ररद्दवण्यात यावे. साववजद्दनक खर्व मयावदेपेक्षा जास्त नसावा तसेर् तो मयावदेपेक्षा कमी 

नसावा हा खर्व अद्दतररक्त प्रमाणात केला जाणार नाही यार्ी खबरदारी घेणे आवयकयक आहे. 

साववजद्दनक खर्ावच्याया माध्यमातून अथवव्यवस्थेतील वापरात नसलेली  साधनसामग्री 
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वापरात आणली जाते. जलद्दसांर्न, वीज व वाहतूक द्दवकास, सांिोधन, द्दिक्षण, प्रद्दिक्षण 

इ.वरील खर्ावमळेु उत्पादकतेत वाच होते. 

प्रादेद्दिक द्दवषमतेर्ी समस्या सवव द्दवकसनिील राष्ट्राांसमोर समस्या आहे. उद्योगधांदे, 

व्यापार, वाहतूक, दळणवळणाच्याया सोयी यामळेु काही प्रदेि अद्दधक प्रगत तर इतर प्रदेि 

मागासलेले राहतात. ही प्रादेद्दिक द्दवषमता कमी करण्यासारी साववजद्दनक उद्योगाांर्ी 

स्थापना, वाहतूक दळणवळणाच्याया सोयी, औद्योद्दगक वसाहती स्थापन करणे यावर जर 

सरकारने पैसा खर्व केला तर मागासलेल्या प्रदेिाांर्ा द्दवकास होऊन प्रादेद्दिक द्दवषमता 

कमी होण्यास मदत होते. 

ब) सार्वजननक खर्ावरे् नर्भाजनार्रील पररणाम: 

देिातील सरकारने साववजद्दनक  खर्व योग्य मागावने व योग्य प्रमाणात केला तर उत्पन्नातील 

द्दवषमता कमी होण्यास मदत होईल. सरकारी खर्ावर्ा हेतू आद्दथवकदृष््टया दबुवल घटकाांना 

मदत करणे व सोईसवलती उपलब्ध करून देणे हा असेल तर त्याांरे् वास्तव उत्पन्न वाचेल, 

जीवनमान उांर्ावून  व आद्दथवक द्दवषमता कमी होईल. भूद्दमहीन िेतमजूर, सीमाांत िेतकरी, 

बांधनात असणार ेमजूर, अपांग व  आद्दथवकदृष््टया द्दनराधार व्यक्ती, सामाद्दजकदृष््टया पददद्दलत, 

आद्ददवासी याांना सरकारी खर्ावच्याया योजनाांर्ा अद्दधक लाभ होतो. कमी उत्पन्न गटातील 

व्यक्तींना अल्प खर्ावत घर े बाांधून देणे, रास्त दराने जीवनावयकयक वस्तूांर्ा परुवरा करणे, 

रोजगार सांधी उपलब्ध करून देणे इत्यादींसारी सरकारी खर्व अद्दधक झाल्यास देिातील 

गररबी कमी होण्यास मदत होईल. 

(क) सार्वजननक खर्ावरे् इतर पररणाम: 

१. रोजगारार्रील पररणाम: 

साववजद्दनक खर्ावर्ा रोजगारावर पररणाम होत असतो. सरकारने लोखांड व पोलाद, 

कोळसा,अवजड आद्दभयाांद्दत्रकी ,पाणीपरुवरा, वीज , दूरसांर्ार सेवा,बदँ्दकग इ. के्षत्रात 

केलेल्या साववजद्दनक खर्ावमळेु मोर्या प्रमाणात रोजगार वाचला आहे. सरकारच्याया द्दवद्दवध 

योजनाांवरील खर्व, मोर्या प्रकल्पाांवरील खर्व व द्दवकास कायाववरील खर्व इत्यादींमळेु 

रोजगारात वाच होते.  

२. आनथवक स्थैयव:  

आद्दथवक द्दवकास द्दनमावण करण्यासारी कोणत्याही देिात आद्दथवक स्थेयव असणे आवयकयक 

असते. अथवव्यवस्थेवर होणार े तेजी-मांदीरे् दषु्ट्पररणाम टाळण्यासारी साववजद्दनक खर्व 

महत्त्वार्ी भूद्दमका पार पाडतो. केन्स, ए. पी. लनवर याांनी साववजद्दनक खर्व नीतीला द्दविेष 

महत्त्व द्ददले आहे.  

३. आनथवक नर्कास:  

देिाच्याया आद्दथवक द्दवकासासारी साववजद्दनक खर्व महत्त्वार्ी भूद्दमका पार पाडतो. 

द्दवकसनिील देिात द्दवकास प्रद्दक्रयेला गती देण्यासारी िासनाला पचुाकार घ्यावा लागतो. 

िेती, उद्योग व सेवा के्षत्राबरोबर आद्दथवक द्दवकास दर, रोजगारात वाच, आद्दथवक द्दवषमते्तत 

घट, पाणीपरुवरा, वीज, दूरसांर्ार सेवा, बदँ्दकग, द्दिक्षण, सांिोधन इ. सारी सरकारला 
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साववजद्दनक खर्व करावा लागतो. योग्य रीतीने साववजद्दनक खर्ावर्ी आखणी व 

अांमलबजावणी केल्यास आद्दथवक द्दवकासाला साहाय्य होते. 

५.९ अडॅॉल्फ र्गॅनर यािंर्ा राज्याच्या कायावतील र्ाढीर्ा ननयम (नसद्ािंत) 

(ADOLPH WAGNER'S LAW OF INCREASING STATE 

ACTIVITIES) 

१९ व्या ितकात म्हणजेर् १८८०-९० च्याया दरम्यान जमवन द्दवत्तीय अथविास्त्र् अडॉल्फ 

वॅगनर याांनी आपल्या द्दलखाणात आद्दथवक, सामाद्दजक आद्दण भौगोद्दलक पातळीवरील 

सरकारच्याया वाचत्या कायावबिलर्ा द्दकां वा वखर्ावर्ा द्दनयम माांडला. त्याांनी इांग्लांड, फ्रान्स, 

जपान, जमवनी, आद्दण अमेररका सारख्या द्दवकद्दसत व उद्योग प्रधान राष्ट्राच्याया आद्दथवक 

इद्दतहासार्ा मागोवा घेतला.वॅगनर याांनी 'साववजद्दनक खर्व ' हा सरकारच्याया वाचत्या कायावरे् 

मानले आहे. यालार् वॅगनरर्ा "राज्याच्याया (िासनाच्याया) कायावतील वाचीर्ा द्दनयम" म्हटले 

जाते. वॅगनरर्ा हा द्दसद्ाांत अनभुवावर आधाररत आहे. आद्दथवक बदल द्दकां वा आद्दथवक 

द्दवकास व राष्ट्रीय उत्पन्नात सरकारी खर्ावरे् प्रमाण याांच्यायातील प्रत्यक्ष सहसांबांध िोधून 

काचणे व तो द्दसद् करणे हा त्याांर्ा मखु्य हेतू होता. हार् द्दसद्ाांत सरकारी खर्ावच्याया 

वाचीसांबांधीर्ा ‘जैद्दवक द्दसद्ाांत’ म्हणूनही ओळखला जातो. 'जगातील द्दवद्दवध देिाांतील 

कायाववरून असे लक्षात येते की, ज्या देिातील सरकार द्दवकासार्ा मागव अवलांद्दबते अिा 

द्दवकसनिील देिातील कें द्र सरकार, घटक राज्ये व स्थाद्दनक स्वराज्य सांस्थाांर्ी काये 

द्दवस्ततृ होत आहते. अिी आद्दथवक काये द्दवस्ततृ व अद्दधक व्यापक असल्याने साववजद्दनक 

खर्ावरे् स्वरूप व व्याप्ती वाचत आहे. सरकार नवीन काये हाती घेत असताना प्रर्द्दलत व 

नवीन कायव अद्दधक कायवक्षमतेने करण्यार्ा प्रयत्न करते. अिा कायावतूनर् सामाद्दजक 

द्दहतािी सांबांद्दधत राज्यार्ी भूद्दमका व्यापक स्वरूपार्ी झाल्याने त्यार्ा साववजद्दनक खर्ाविी 

घद्दनष्ठ सांबांध आहे. 

राज्याच्याया कायावतील वाचीर्ा द्दकां वा वाचत्या सरकारी खर्ावर्ा द्दनयम वॅगनरच्याया िब्दाांत 

पचुीलप्रमाणे देता येईल. वॅगनरच्याया या द्दनयमानसुार, ‚द्दवद्दवध देिाांर्ी व द्दवद्दवध कालखांडाांर्ी 

द्दवस्ततृ तलुना केली असता द्ददसून येते की प्रगद्दतिील राष्ट्रात कें द्रीय व स्थानीय अिा 

दोन्ही सरकारच्याया कायावमध्ये द्दनयद्दमतपणे वाच होत आहे. ही वाच द्दवस्ततृ स्वरूपात होत 

आहे. कें द्रीय व स्थाद्दनक सरकार ेसातत्याने नवीन काये आपल्याकडे घेत आहेत. तसेर् ते 

जनुी व नवीन अिी दोन्ही प्रकारर्ी काये अद्दधक प्रभावीपणे करीत आहेत. म्हणजेर् 

लोकाांच्याया आद्दथवक गरजा अद्दधक वाचत्या प्रमाणात व अद्दधक समाधानकारक पद्तीने 

कें द्रीय व स्थाद्दनक सरकारकडून भागद्दवल्या जातात.‛ 

ॲडॉल्फ वॅगनर याांच्याया द्दवधानाप्रमाणे कें द्र सरकार व स्थाद्दनक सरकार याांच्याया कायावत वाच 

होणे म्हणजेर् त्याांच्याया कायावमध्ये वाच होणे. यार्ा अथव , सरकारी कायावर्ा म्हणजेर् सरकारी 

खर्ावर्ा द्दवस्तार होणे असा होतो. सध्याच्याया सरकारमाफव त परुद्दवल्या जाणाऱ्या सेवाां व 

त्यार् सरकारकडून ५० वषाांपूवी परुद्दवल्या गेलेल्या सेवा याांर्ी तलुना केल्यास वरील 

द्दवधानार्ी  द्दनद्दवववादपणे सत्यता द्दमळते. तसेर् जनुी व नवीन काये  अद्दधक कायवक्षमतेने पूणव 

करण्यार्ा प्रयत्न जेव्हा सरकार करते तेव्हा सरकारी कायावत व खर्ावत मोरया प्रमाणात  

वाच झाली असे म्हणता येईल. पोलीस व्यवस्थेर्ी सधुारणा, आधदु्दनक रस्ते, 
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दळणवळणासारी अांतररक्ष कके्षतील यानार्ा व टेद्दलद्दव्हजनर्ा वापर, टेद्दलफोन यातून जनु्या 

सरकारी कायावत सधुारणा झाली हे स्पष्ट होते. उच्यार् द्दिक्षण व सांिोधन प्रद्दिक्षण, 

सेवायोजन कायावलये, वेधिाळा, कुटुांबद्दनयोजन, वनसांरक्षण याांसारख्या नव्या कायावत 

सततहोणारी सधुारणा ही सरकारी कायावत द्दकां वा खर्ावत होणाऱ्या वाचीर्ी उदाहरणे आहेत. 

वॅगनरने असे गहृीतक माांडले की उद्योगीकरणामळेु दरडोई उत्पन्नाबरोबर सरकारी खर्ावर्ा 

राष्ट्रीय उत्पन्नातील द्दहस्साही वाचत जातो. 

थोडक्यात, वॅगनर याांर्ा हा द्दसद्ाांत सांद्दक्षप्त स्वरूपात असा माांडता येईल की, "राज्याच्याया 

कायावत द्दवस्ततृ व गहन स्वरूपात वाच झाल्याने साववजद्दनक खर्ावत वाच झाली.‛  

र्ॅगनरच्या ननयमार्रील मयावदा: 

१.  वॅगनरर्ा द्दसद्ाांत हा औद्योद्दगकीकरण झालेल्या परुोगामी अिा इांग्लांड, फ्रान्स, जमवनी, 

अमेररका, जपान याांसारख्या देिाांना लागू करण्यात आला परांत ु त्यात अद्दवकद्दसत 

आद्दियाई द्दकां वा आद्दफ्रकन द्दकां वा दद्दक्षण अमेररकन राष्ट्राांर्ा द्दवर्ार केला नाही. 

२.  सरकारच्याया वाचत्या कायावला द्दकां वा खर्ावला िासनव्यवस्थेत अपररहायवपणे द्दवकद्दसत 

होत गेलेल्या राज्यिास्त्रीय रर्नाांर्ा व प्रद्दक्रयाांर्ा द्दकतपत हातभार लागला हे वॅगनर 

स्पष्ट करीत नाही. 

३.  सरकारच्याया कायावत झालेली वाच नेमकी कोणत्या कारणाांनी झाली यार्ी सैद्ाांद्दतक 

मीमाांसा वॅगनरच्याया द्दववेर्नात नाही. 

४.  सरकारच्याया वाचत्या खर्ावस जबाबदार ररणार ेप्रभावी घटक कोणते याद्दवषयी स्पष्टता 

नाही. 

५.  २० व्या ितकात आधदु्दनक द्दव्ान यगुात हा द्दसद्ाांत लागू पडतो का या प्रश्नाद्दवषयी 

द्दवर्ार केला नाही. 

वॅगनरच्याया द्दनयमावर काही मयावदा पडत असल्या तरी या द्दनयमाच्याया साहाय्याने भूतकालीन 

समस्या व वतवमानकालीन समस्या याांर्ा मागोवा घेऊन भद्दवष्ट्यकालीन आद्दथवक 

द्दनयोजनार्ा वेध घेण्यासारी हा द्दनयम/द्दसद्ाांत मागवदिवक व उपयकु्त ररतो. 

५.१० र्ाईजमन - पीकॉक यािंर्ा सार्वजननक खर्ावर्ा आधुननक नसद्ािंत 

(PUBLIC EXPENDITURE MODERN THEORY OF WISEMAN 

PEACOCK) 

इांग्लांडमध्ये १९६१ मध्ये जॅक वाईजमन व प्रा. अॅलन पीकॉक या दोन अथविास्त्र्ाांनी 'The 

Growth of Public Expenditure in the United Kingdom' हा ग्रांथ प्रकाद्दित केला. 

सरकारी खर्ावत होणारी वाच योग्य आहे की अयोग्य आहे हे दाखद्दवण्यापेक्षा सरकारी खर्ावत 

वाच का होते यार्ी मूलभूत कारणमीमाांसा करणे द्दकां वा त्यारे् स्पष्टीकरण करणे हा त्याच्याया 

सांिोधनार्ा मखु्य हेतू होता. इांग्लांडच्याया बाबतीत या दोघाांना हे द्ददसून आले की १९०१ ते 

१९५० या वषाांत दरडोई ते सरकारी खर्व (द्दस्थर द्दकां मतपातळी गहृीत धरता) ७ पट वाचला 

व राष्ट्रीय उत्पन्नातील सरकारर्ा खर्ावर्ा द्दहस्सा ९ टक्क्याांवरून ३७ टक्के इतका झाला. 
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वाईजमन-पीकॉक याांच्याया मते, आद्दथवक द्दवकासामळेु कर आकारणी व सरकारी खर्व यात 

सांथ, मयावद्ददत वाच होणे राजकीयदृष््टया स्वागताहव होऊ िकेल. पण प्रत्यक्षात कर 

आकारणीत व सरकारी खर्ावत झालेली वाच ही सांथ व मयावद्ददत आहे असे द्ददसत नाही. 

सरकारी खर्ावसांबांधीच्याया राजकीय प्रद्दक्रयेने द्दनणवय घेतले जातात त्यामळेु सरकारी खर्ावकडे 

बघण्यार्ी लोकाांर्ी प्रवतृ्ती ज्याप्रमाणे बदलते त्यापेक्षा वेगळ्या पे्ररणाांनी करपातळी द्दकती 

असावी या बिलच्याया लोकाांच्याया प्रवतृ्ती ररत असतात.  

वाईजमन-पीकॉक याांच्याया गहृीतकात (द्दसद्ाांतात) पचुील गोष्टींर्ा समावेि होतो:  

१. यदु् व आद्दथवक मांदी याांसारख्या सामाद्दजक-राजकीय सांकटकाळात सरकारी खर्ावत 

मोर्या प्रमाणात वाच करणे अपररहायव ररते. 

२. सांकटकाळातील तणावाच्याया अनभुवामळेु अद्दधक वरर्ी करपातळी (जादा कर 

आकारणी) आणीबाणीनांतर देखील मान्य होते. म्हणून सरकारच्याया वाचत्या खर्ावर्ा 

मागव द्दजन्याच्याया पायऱ्याांप्रमाणे असतो. 

वाईजमन-पीकॉक याांच्याया मते, सामाद्दजक व आद्दथवक द्दकां वा राजकीय सांकट पररद्दस्थतीमळेु. 

सरकारी अथवकरणावर मुख्यतः तीन प्रकार ेपररणाम होतो. हे पररणाम पचुीलप्रमाणे साांगता 

येतील.  

(अ) नर्स्थापन पररणाम (Displacement Effect): 

यदु् द्दकां वा आद्दथवक मांदीसारख्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्याया पररद्दस्थतीत सरकारला लष्ट्करी व 

नागरीकरणासारी फार मोर्या प्रमाणात खर्व करणे आवयकयक होते. तसे पाहता, यदु् द्दकां वा 

मांदीमळेु सरकारी खर्व वाचतो. अिा पररद्दस्थतीत वाचलेल्या सरकारी खर्ावर्ी पूतवता 

करण्यासारी पूवीपेक्षा अद्दधक प्रमाणात सरकारला कर गोळा करावे लागतात. त्या 

पररद्दस्थतीत अिा करवाचीला नागररकाांर्ा फारसा द्दवरोधही असत नाही. यदु् समाप्तीनांतर 

द्दकां वा मांदीर्ी अवस्था सांपल्यानांतर वाचलेली करपातळी द्दकां वा वाचलेली सरकारी खर्ावर्ी 

पातळी कमी करावी असा आग्रह क्वद्दर्तर् धरला जातो. म्हणजेर् पूवीर्ी कर व 

खर्वपातळी या तात्काद्दलक सांकटाांमळेु कायमर्ी द्दवस्थाद्दपत होते व त्याऐवजी वरर्ी 

करपातळी व खर्वपातळी सामाद्दजकदृष््टया स्वीकृत होते. यालार् वाईजमन-पीकॉक 

"द्दवस्थापन पररणाम" असे नाव देतात. 

(ब) कें द्रीकरण पररणाम (Concentration Effect): 

यदु् द्दकां वा आद्दथवक मांदीसारख्या राष्ट्रीय स्वरूपाच्याया सांकटामुळे कें द्रीय सरकारच्याया कायावर्ी 

अद्दधक प्रमाणात व वेगाने वाच होते असे  वाईजमन-पीकॉक याांना आचळून आले. 

पररणामतः कर आकारणी व  सरकारी खर्व याांर्ा वाचता द्दहस्सा राष्ट्रीय सरकारच्याया हातात 

कें द्दद्रत होतो. म्हणजेर् अिा राष्ट्रीय सांकटानांतर सरकारी अथवकरणारे् अद्दधक प्रमाणात 

कें द्रीकरण होते. या बदलास वाईजमन-पीकॉक "कें द्रीकरण पररणाम" असे नाव देतात. 

(क) अिंतननवरक्षण पररणाम (Introspection Effect):  

राष्ट्रीय सांकटानांतरच्याया काळात पूवीच्याया व्यवस्थेतील अनेक दोष, द्दवषमता असमतोल 

लक्षात येऊ लागतात. अनेक प्रकारच्याया सामाद्दजक व राजकीय सधुारणा अिा 
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सांकटानांतरर् सहजासहजी स्वीकृत होण्यासारखी पररद्दस्थती द्दनमावण होते म्हणजेर् राष्ट्रीय 

स्वरूपाच्याया द्दबकट सांकटाबाबत एक प्रकाररे् 'सामाद्दजक द्दिक्षण' उपयकु्त ररते. सरकारला 

देखील अद्दधक कर गोळा करण्यारे् मागव व त्याांर्ी कायवक्षम व्यवस्था उपलब्ध होऊ िकते. 

सरकारी खर्व कायवक्षम व सामाद्दजकदृष््टया उपकारक पद्तीने करता येऊ िकेल यार्ी 

जाणीव होते. सरकारी अथवकरणाकडे बघण्याच्याया सामाद्दजक प्रवतृ्तीत सरकारच्याया जाद्दणवात 

होणाऱ्या या बदलास वाईजमन-पीकॉक 'अांतद्दनवरक्षण पररणाम' असे नाव देतात.   

थोडक्यात असे म्हणता येईल की, वाईजमन-पीकॉक याांच्याया सरकारी खर्ावसांबांधीच्याया 

गहृीतकामळेु (द्दसद्ाांतामळेु) सरकारी खर्व वाचण्यार्ी कारणे िोधण्यासारी आवयकयक ती 

द्दवशे्लषण रर्ना उपलब्ध होते. तात्काद्दलक राष्ट्रीय सांकटानांतर (यदु्, मांदी इ.) द्दवस्थापन 

पररणाम, कें द्रीकरण पररणाम व अांतद्दनवरक्षण पररणामामळेु सरकारी काये व खर्व कायम 

स्वरूपात वाचतात असा वाईजमन-पीकॉक याांच्याया गहृीतकार्ा (द्दसद्ाांतार्ा) अथव आहे.  

५.११ सारािंि (SUMMARY) 

आधदु्दनक अथवव्यवस्थेमध्ये सरकारकडून म्हणजेर् कें द्र-राज्ये व स्थाद्दनक सरकार े

याांच्यायाकडून केलेला खर्व म्हणजे साववजद्दनक खर्व होय. १९५१ पासून द्दनयोजन 

स्वीकारल्यामळेु सरकारर्ी द्दवद्दवध काये वाचली म्हणून खर्व वाचत गेला याद्दिवाय योजनेतर 

खर्व सदु्ा वाचत गेला आहे. द्दवकास व द्दवकासेत्तर  खर्ावत ही वाच होत गेली आहे. आपल्या 

देिात साववजद्दनक खर्व वाचण्यात लोकसांख्या, सांरक्षण खर्व, द्दिक्षण, आरोग्य, प्रिासन 

खर्व, लोकिाही, कजाववरील व्याज, द्दकां मतवाच इ. कारणे खर्ववाचीस जबाबदार आहेत. 

साववजद्दनक खर्ावतील वाच स्पष्ट करण्यासारी द्दवद्दवध द्दसद्ाांत माांडण्यात आले. त्यात 

वॅगनर, वाईझमन-द्दपकॉक, याांरे् द्दसद्ाांत महत्त्वारे् आहेत. याद्दिवाय साववजद्दनक खर्ावरे् 

वगीकरण द्दवद्दवध अथविास्त्र्ाांनी केली आहेत. याव्यद्दतररक्त साववजद्दनक खर्ावबाबत काही 

मूलभूत तत्त्वे सरु्द्दवण्यात आली.  

५.१२ प्रश्न (QUESTIONS) 

१. साववजद्दनक खर्ावर्ा अथव साांगून साववजद्दनक खर्ावर्ी उद्दिष््टये साांगा. 

२. साववजद्दनक खर्ावर्ा व्याख्या साांगून साववजद्दनक खर्ावर्ी वैद्दिष््टये स्पष्ट करा. 

३. साववजद्दनक खर्ावर्ी तत्त्वे स्पष्ट करा. 

४. साववजद्दनक खर्ावच्याया वद्दगवकरणारे् प्रकार साांगा. 

५. साववजद्दनक खर्ावच्याया वाचीर्ी कारणे द्दविद करा. 

६. साववजद्दनक खर्ावच्याया पररणामाांर्ा आचावा घ्या. 

७. अॅडॉल्फ वॅगनर याांर्ा राज्याच्याया कायावतील वाचीर्ा द्दनयम (द्दसद्ाांत) स्पष्ट करा. 

८. वाईजमन-पीकॉक याांर्ा साववजद्दनक खर्ावर्ा आधदु्दनक द्दसद्ाांत साांगा. 

***** 
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६.१ प्रस्तार्ना (INTRODUCTION) 

अलीकडील काळात सरकारच्या कायावत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने साववजद्दनक खचावत 

वाढ होत आहे. यदु्ध काळात यदु्ध खचव भागवण्यासाठी द्दकिं वा नैसद्दगवक सिंकटावर मात 

करण्यासाठी सरकारला उत्पन्न पेक्षा  अद्दधक खचव करावा लागतो. हा खचव भागद्दवण्यासाठी 

सरकारला कजव घ्यावे लागते. देशातील नागररक व द्दवत्तीय सिंस्था यािंच्याकडून घेतलेलिं 

कजव म्हणजे अिंतगवत कजव होय. सरकार द्दवदेशातील नागररक, द्दवदेशातील सरकार, व 

द्दवदेशातील द्दवत्तीय सिंस्थािंकडून घेतलेले कजव म्हणजे परकीय कजव होय. 

आधदु्दनक काळात साववजद्दनक कजावकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला  आहे. १९ व्या 

शतकात सनातनपिंथीय, अथवशास्त्रज्ािंचा साववजद्दनक कजावला पूणवपणे द्दवरोध होता. 

त्यािंच्यामते सरकारने उत्पन्न कमी व खचव देखील कमी करावा आद्दण कजव घेवू नये. 

जागद्दतक महामिंदी दूर करणे ह े साववजद्दनक खचावमळेु  शक्य झाले. साववजद्दनक खचावत वाढ 

झाल्यामळेु साववजद्दनक कजावतही वाढ होऊ लागली. आद्दथवक द्दवकासाचा दर वाढवणे, 

व्यापार चक्राचे द्दनमूवलन, मानवी कल्याण इ. साठी साववजद्दनक खचव आवश्यक असतो. परिंतू 

साववजद्दनक खचावसाठी  गरज  पडल्यास  सरकारला  साववजद्दनक कजव घ्यावे लागते. 

६.२ सार्वजननक कजावचा अथव आनण व्याख्या (MEANING AND 

DEFINITION OF PUBLIC DEBT) 

साववजद्दनक कजव सरकार दोन प्रकार ेघेते:  

१)  देशािंतगवत कजव द्दकिं वा अिंतगवत कजव.  

२)  परकीय कजव द्दकिं वा बाह्य कजव.  

देशािंतगवत कजव हे देशातील नागररक, बकँा, द्दवत्तीय सिंस्था, ररझव्हव बकँ यािंच्याकडून घेतले 

जाते. तर परकीय कजव परकीय सरकार, द्दवदेशातील द्दवत्तीय सिंस्था, आिंतरराष्ट्रीय सिंस्था 

यािंच्याकडून घेतले जाते.  

सार्वजननक कजावची व्याख्या: 

साववजद्दनक कजावची व्याख्या वेगवेगळ्या अथवतज्ािंनी पढुीलप्रमाणे केली आहे: 

१) डॉ. डॉल्टन - “साववजद्दनक सते्तच्या उत्पन्नाचे प्रभावी साधन म्हणजे साववजद्दनक कजव 

होय.” 

२) प्रो. न िं डले निरास - “कें द्र सरकार स्वदेशातून द्दकिं वा परकीय देशातून जे कजव घेते ते 

साववजद्दनक कजव होय."  

३) प्रा. जे. के. महेता - “साववजद्दनक उत्पन्न अशी प्राप्ती असते की जी देणाऱयािंना परत 

करावी लागत नाही. तर दसुरीकडे साववजद्दनक कजव असा भाग तो देणाऱयािंना परत करावा 

लागतो." 
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४) प्रा. टेलर - “सरकारी कजव म्हणजे सरकारी द्दतजोरीने मूळ मिुल व त्यावरील व्याज 

देण्याबाबत द्ददलेले वचन होय.”  

६.३ सार्वजननक कजावचे प्रकार नकिं र्ा र्नगवकरण (TYPES OF PUBLIC 

DEBT OR CLASSIFICATION OF PUBLIC DEBT)  

साववजद्दनक कजावचे प्रकार पढुीलप्रमाणे आहेत:  

१) अिंतगवत कजव आनण परकीय कजव: 

सरकार देशािंतील नागररक, द्दवत्तीय सिंस्था, ररझव्हव बकँ यािंच्याकडून जे कजव घेते त्यास 

अिंतगवत कजव म्हणतात. तर परकीय देशातील नागाररक, द्दवत्तीय सिंस्था, सरकार 

यािंच्याकडून जे कजव घेतले जाते त्यास परकीय कजव असे म्हणतात. सरकारला आद्दथवक 

द्दवकास, नवीन यिंत्रसामुग्री, तिंत्रज्ान खरदेी, व्यवहारतोलातील तूट कमी करण्यासाठी  

परकीय कजावची आवश्यकता असते. 

२) उत्पादक कजव र् अनतु्पादक कजव: 

ज्या कजावमळेु उत्पादनात वाढ  द्दकिं वा त्याचा  उपयोग उत्पादक कारणासाठी केला जातो. 

त्या कजावला उत्पादक कजव म्हणतात. उदा. शेती, उद्योगधिंदे, जलद्दसिंचन, द्दवद्यतु द्दनद्दमवती, 

रले्वे बािंधणी, वाहतूक दळणवळण इ.  

ज्या कजावमळेु उत्पन्नात द्दकिं वा वस्तू व सेवािंच्या उत्पादनात वाढ होत नाही अशा कजावस 

अनतु्पादक कजव म्हणतात. उदा. यदु्ध खचव व प्रशासनावरील खचव. अनतु्पादक कजावमळेु 

उत्पन्नात वाढ होत नसल्यामळेु सरकारला या कजावची परतफेड करण्यासाठी 

करआकारणी करावी लागते त्याचा भार सववसामान्य लोकािंवर  पडतो. 

३) ऐनछिक र् सक्तीचे कजव: 

कजवरोख्यािंची द्दवक्री करून सरकार जे कजव घेते त्या कजावस ऐद्दच्िक कजव म्हणतात. जेव्हा 

सरकार कजवरोखे द्दवक्रीला काढते तेव्हा देशातील नागररक, बकँा ते कजवरोखे स्वेच्िेने 

खरदेी करतात. परिंतू आद्दणबाणीच्या द्दकिं वा यदु्धाच्या पररद्दस्थतीत, नैसद्दगवक आपत्ती काळात 

सरकार लोकािंकडून सक्तीने कजव घेते. त्या कजावस सक्तीचे कजव म्हणतात. 

४) अल्पकालीन, मध्यकालीन र् नदघवकालीन कजव: 

ज्या साववजद्दनक कजावची परतफेड १ वषावच्या आत केली जाते. ते अल्पमदुतीचे साववजद्दनक 

कजव असते. ज्या साववजद्दनक कजावची परतफेड १ वषव ते ५ वषव या मदुतीत केली जाते ते 

मध्यमदुतीचे कजव असते आद्दण ज्या कजावची परतफेड ५ वषावपेक्षा अद्दधक काळाने केली 

जाते त्याला द्ददघवमदुतीचे कजव म्हणतात.  

५) िोध्य र् अिोध्य कजव: 

सरकारने भद्दवष्ट्यकाळातील एका द्दनद्दित तारीख द्दकिं वा द्ददवसाला कजावची परतफेड 

करण्याचे मान्य करून कजव घेतले असेल तर त्याला शोध्य कजव म्हणतात. शोध्य कजावलाच 
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द्दनद्दित काळासाठी घेतलेले कजव असेही म्हणतात. याउलट कजावच्या परतफेडीबाबत 

द्दनद्दित काळ ठरलेला नसेल तर ते अशोध्य कजव होय.  

६) नर्के्रय र् अनर्के्रय कजव: 

ज्या कजवरोख्यािंची खलु्या पद्धतीने खरदेी द्दवक्री होत असते त्या साववजद्दनक कजावस द्दवके्रय 

साववजद्दनक कजव म्हणतात. ज्या सरकारी कजवरोख्यािंची खलु्या पद्धतीने खरदेी द्दवक्री होत 

नसेल  तर त्या साववजद्दनक कजावला अद्दवके्रय साववजद्दनक कजव असे म्हणतात. 

७) नननधक र् प्रर्ाही सार्वजननक कजव: 

देशामध्ये द्दवद्दवध प्रकल्पािंवर सरकारला मोठ्या प्रमाणावर खचव करावा लागतो या कजावची 

परतफेड करण्यासाठी सरकार द्दवद्दशष्ट द्दनधीची स्थापना करते. या द्दनधीत त्या प्रकल्प द्दकिं वा 

कर उत्पन्नातून द्दमळालेली रक्कम जमा केली जाते. अशाररतीने कजावची परतफेड 

करण्याची व्यवस्था केली जाते त्या कजावस द्दनद्दधक कजव म्हणतात. याउलट प्रवाही कजव 

अल्पमदुतीचे असते सरकार चालू खचव भागद्दवण्यासाठी हे कजव घेत असते. मदुत 

सिंपल्यानिंतरही सरकार या कजावची मदुत वाढवू शकते. या कजावस प्रवाही कजव म्हणतात. 

८) सनक्रय र् ननष्क्क्रीय कजव: 

देशाच्या उत्पादकतेत ज्या कजावमळेु वाढ होत असते  त्या कजावस सद्दक्रय कजव म्हणतात. 

ज्या कजावमळेु उत्पादनात द्दकिं वा उत्पन्नात वदृ्धी होत नसून  लोकािंना आनिंद व उपयोद्दगता 

द्दमळत असते अशा कजावस द्दनद्दष्ट्क्रय कजव म्हणतात. उदा. साववजद्दनक बाग बद्दगचे, प्राणी 

सिंग्रहालय, वस्तसुिंग्रहालय, पयवटन कें द्रे इ.  

६.४ सार्वजननक कजावची उिीष््टये (OBJECTIVES OF PUBLIC 

DEBT) 

१)  जगामधील अनेक देशामध्ये कल्याणकारी राज्याचा द्दस्वकार केला असल्यामळेु 

उत्पन्नापेक्षा खचव जास्त केला जातो. कर द्दकिं वा उत्पन्नाच्या इतर साधनापासून हा 

खचव भरून काढणे शक्य नाही. अशावेळेला सरकारला  साववजद्दनक कजव घ्यावे लागते 

म्हणून अिंदाजपत्रकातील तूट भरून काढणे हे साववजद्दनक कजावमागील उद्दिष्ट असते.  

२)  अथवव्यवस्थेत व्यापारचक्र येत असते. मिंदीच्या पररद्दस्थतीत रोजगारातील घटीमळेु 

उत्पन्नात, मागणीत, उत्पादनात घट होते. मागणीतील वाढीसाठी लोकािंच्या हातामध्ये 

उत्पन्न असणे आवश्यक असते अशा वेळेस द्दवद्दवध प्रकल्प,रोजगार योजना, 

स्वयिंरोजगारासाठी कजवपूरवठा करून अथवव्यवस्थेला मिंदीतून बाहेर काढता येते. हा 

खचव करण्यासाठी सरकारला  साववजद्दनक कजव घ्यावे लागते.  

३)  देशाचे परकीय आक्रमणापासून सिंरक्षण करण्यासाठी शासनाला मोठया प्रमाणात खचव 

करावा लागतो. हा खचव करण्यासाठी सरकारला साववजद्दनक कजव घ्यावे लागते.  

देशात नैसद्दगवक आपत्ती, दषु्ट्काळ, भूकिं प, चक्रीवादळ, साथीचे रोग यासारख्या 
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आपत्तीचे द्दनवारण करण्यासाठी सरकारला खचव करावा लागतो. हा खचव 

भागद्दवण्यासाठी सरकारला साववजद्दनक कजव उभारावे लागते.  

४)  अद्दवकद्दसत व द्दवकसनशील राष्ट्रामध्ये  नैसद्दगवक साधनसिंपत्ती व मानवी साधनसिंपत्ती 

न वापरता पडून आहे. या साधनसिंपत्तीचा वापर करून उत्पादनवाढीसाठी सरकारला 

साववजद्दनक कजव घ्यावे लागते.  

५)  आद्दथवक द्दवकास करणे हे साववजद्दनक कजावचे उिीष्ट असते. आद्दथवक द्दवकास 

करण्यासाठी सरकारला  पायाभूत सिंरचनेच्या सोयींचा द्दवकास करावा लागतो, म्हणून  

साववजद्दनक कजावद्वार ेआद्दथवक द्दवकास करण्याचा प्रयत्न केला जातो.  

६)  सरकार नव्याने कजव घेते आद्दण जनु्या कजावची परतफेड करते अशाररतीने या 

कजावमागे जनु्या कजावची परतफेड करणे हा एक उिेश असतो. 

७)  एखाद्या देशात दाररद्रय् जेवढे जास्त तेवढा आद्दथवक द्दवकासाचा दर कमी असतो. 

म्हणून शासनाकडून दाररद्र्य द्दनमूवलन करण्यासाठी  साववजद्दनक कजव घेतले जाते.  

६.५ सार्वजननक कजव उभारणीचे स्रोत/मागव (SOURCES OF PUBLIC 

DEBT) 

अ) अिंतगवत कजावचे मागव:  

सरकार देशािंतील नागररक, द्दवत्तीय सिंस्था, ररझव्हव बकँ यािंच्याकडून जे कजव घेते त्यास 

अिंतगवत कजव म्हणतात. 

१. कोणत्याही देशातील लोक जी बचत करतात त्या बचतीतून सरकारला अिंतगवत कजव 

प्राप्त करता येते. सरकार बचतीतून कजव उभारते उदा. पोष्टातील बचत खाते, राष्ट्रीय 

बचत प्रमाणपते्र, द्दकसान द्दवकास पते्र, भद्दवष्ट्यद्दनवावह द्दनधी इ. द्वार ेसरकार अिंतगवत कजव 

उभारत असते.  

२. व्यापारी बकेँचे ठेवी द्दस्वकारणे व कजव देणे हे मखु्य कायव आहे, व्यापारी बकँा 

ज्याप्रमाणे ठेवीदारािंना कजवपूरवठा करतात त्याचप्रमाणे सरकारलाही कजवपरुवठा 

करतात. व्यापारी बकँा सरकारी कजवरोख्यािंची खरदेी करून सरकारला कजवपरुवठा 

करीत असतात.  

३. भारतीय आयदु्दवमा महामिंडळ, गुिंतवणूक सिंस्था, बचत सिंस्था, यटुीआय, म्यचु्यअुल 

फिं ड, फायनान्स किं पन्या इ. सिंस्था सरकारी कजवरोख्यािंची खरदेी करतात. सरकारी 

कजवरोख्यािंमध्ये द्दवश्वसद्दनयता, रोखता व वेळेवर पैसे द्दमळण्याची हमी असते. म्हणून 

बकेँतर द्दवत्तीय सिंस्था सरकारी कजवरोख्यािंमध्ये आपले पैसे गुिंतवतात.  

४. कोणत्याही देशाची मध्यवती बकँ ज्याप्रमाणे व्यापारी बकँािंची बकँ म्हणून कायव करते 

त्याचप्रमाणे सरकारची बकँ म्हणून कायव करते. सरकारचे अिंदाजपत्रक जेव्हा तूटीचे 

असते द्दकिं वा सरकारचा खचव उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा सरकार मध्यवती 
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बकेँकडून कजव घेते. तसेच सरकारी कजवरोख्यािंची मध्यवती बकेँला द्दवक्री करून कजव 

घेतले जाते.  

ब) बनहवगत कजावचे मागव:  

सरकारने परकीय देशातून कजव घेतल्यास त्याला बद्दहवगत कजव द्दकिं वा बाह्य कजव म्हणतात.  

१.  परकीय नागररकािंकडून सरकार परकीय कजव घेते. सरकारी रोख्यािंची द्दवक्री परकीय 

देशातील नागररकािंना केली जाते आद्दण परकीय कजावची उभारणी केली जाते. 

२.  परकीय सरकारकडून कोणत्याही देशातील स्थाद्दनक सरकारला कजावची गरज 

भासल्यास कजव घेत असते. व्यवहारतोलात तूट दूर करण्यासाठी परकीय चलनाची 

गरज भासल्यास द्दकिं वा द्दवदेशी तिंत्रज्ान, शोध, सिंशोधन प्राप्त करण्यासाठी परकीय 

सरकारकडून कजव घेतले जाते.  

३. जागद्दतक बकँ, जागद्दतक व्यापार सिंघटना, आिंतरराष्ट्रीय नाणे द्दनधी, आिंतरराष्ट्रीय 

द्दवकास सिंघटना, आिंतरराष्ट्रीय द्दवत्तीय सिंस्था इ. सिंस्थािंकडून जगातील अनेक देशािंना 

कजवपरुव   केला जातो. वाहतूक, दळणवळण, द्दपण्याचे पाणी, द्दवजद्दनद्दमवती, 

आरोग्यद्दवषयक योजना ग्रामीण द्दवकास, इ. कारणासाठी या आिंतरराष्ट्रीय द्दवत्तीय 

सिंस्था कजवपरुवठा करतात. 

६.६ सार्वजननक कजावछया र्ाढीची कारणे (CAUSES OF 

INCREASING OF PUBLIC DEBT)  

दसुऱया महायदु्धाच्या समाप्तीनिंतर जगातील अनेक राष्ट्रे स्वतिंत्र झाली त्यातील बहुतेक सवव 

राष्ट्रािंनी कल्याणकारी राज्याचा द्दस्वकार केला. त्यामळेु या राष्ट्रािंच्या साववजद्दनक खचावत 

प्रचिंड प्रमाणावर वाढ झाली. साववजद्दनक खचावच्या मानाने साववजद्दनक उत्पन्न कमी 

असल्यामळेु या राष्ट्रािंना कजव घ्यावे लागले व त्यामळेु साववजद्दनक कजावत वाढ झाली 

याचप्रमाणे साववजद्दनक कजावच्या वाढीस पढुील कारणे जबाबदार असतात. 

१) आनथवक नर्कास: 

आद्दथवक व सामाद्दजक द्दवकासासाठी द्दनयोजन काळात मोठ्या प्रमाणात खचव करण्यात 

आला. आद्दथवक द्दवकासासाठी देशात शोध, सिंशोधन, नवीन तिंत्रज्ान,अवजड उद्योगािंची 

उभारणी, जलद्दसिंचन, वाहतूक सधुारणा, आरोग्य व द्दशक्षण, नैसद्दगवक साधनसिंपत्ती व मानवी 

साधनसिंपत्तीचा पयावप्त व कायवक्षम वापर करणे हे मागव असतात परिंतू त्यासाठी भािंडवलाची 

गरज असते एवढे भािंडवल देशाजवळ नसेल तर कजव घ्यावे लागते त्यातून साववजद्दनक 

कजावत वाढ होते. 

२. युद्ध र् सिंरक्षण खचव: 

देशात अिंतगवत शािंतता व सवु्यवस्था व परकीय आक्रमणापासून देशाचे सिंरक्षण करणे ह े

शासनाचे कतवव्य असते त्यासाठी शासनाला पोद्दलसदल, सैन्यदल, यदु्ध साद्दहत्य, शस्त्रास्त्र 
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द्दनद्दमवती यावर मोठा खचव करावा लागतो. अशाररतीने यदु्ध सरुू असतािंना द्दकिं वा यदु्धकालीन 

खचव करण्यासाठी बऱयाचवेळा साववजद्दनक कजव घ्यावे लागते. 

३. अिंदाजपत्रकीय तूट:  

साववजद्दनक उत्पन्नापेक्षा खचव जास्त असेल आद्दण हा खचव कर  द्दकिं वा उत्पन्नाच्या इतर 

स्त्रोतािंद्वार े भरून काढणे शक्य नसेल तर अिंदाजपत्रकातील तूट साववजद्दनक कजव घेऊन 

भरून काढली जाते अशाररतीने तटुीच्या अिंदाजपत्रकामळेुही साववजद्दनक कजावत वाढ होत 

जाते. 

४. नकिं मत र्ाढ: 

सववसामान्य जनतेच्या वस्तू खरदेीवर वाढत्या द्दकिं मत पातळीचा पररणाम होत असतो. 

शासनाला अनेक वस्तू व सेवािंची खरदेीसाठी खचव करावा लागतो. द्दवद्दवध प्रकल्प व 

योजनािंवर खचव करावा लागतो. हा खचव करण्यासाठी  साववजद्दनक कजव घ्यावे लागते. 

५. नैसनगवक आपत्ती: 

चक्रीवादळ, महापूर, रोगराई, दषु्ट्काळ, अपघात यामळेु देशातील लोकािंना नकुसान सहन 

करावे लागते. या लोकािंना शासनाकडून नकुसान भरपाई द्ददली  जाते. त्यामळेु शासनाच्या 

खचावत वाढ होऊन सरकारी साववजद्दनक कजावत वाढ होते. 

६. कजावची परत ेड:  

अनेक राष्ट्रासमोर प्रश्न द्दनमावण होतो की, घेतलेले कजव कसे फेडावे त्यासाठी  शासनाजवळ 

पैसा नसतो. देशािंतगवत द्दकिं वा  परकीय कजव असो शासनासमोर हा प्रश्न द्दनमावण होतो. कजव 

वेळेवर फेडण्यासाठी सरकार नव्यान कजव घेते आद्दण नव्या कजावतून जनु्या कजावची 

परतफेड करते. अशाररतीने साववजद्दनक कजावत वाढ होते. 

७. राष्क्रीय उत्पन्न:  

देशातील राष्ट्रीय उत्पन्नावरच आद्दथवक द्दवकास अवलिंबून असतो. देशातील राष्ट्रीय उत्पन्न 

जेवढे जास्त तेवढे उत्पन्न जास्त  याउलट राष्ट्रीय उत्पन्न कमी असल्यास सरकारला 

उत्पन्न कमी द्दमळते त्यामळेु सरकारला द्दवद्दवध प्रकारचे कर आकारून उत्पन्न द्दमळवावे. 

परिंतू राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्न कमी असल्यास करआकारणीला मयावदा येऊन 

परुसेे उत्पन्न प्राप्त होत नाही. आद्दण शासनाला साववजद्दनक कजव घ्यावे लागते. 

७) लोकािंची बचत करण्याची क्षमता: 

देशातील लोकािंची बचत क्षमता कमी असेल तर भािंडवल गुिंतवणूकही कमी राहते व पयावयाने 

उत्पादनात व रोजगारात घट होऊन लोकािंचे उत्पन्न कमी राहते. लोकािंचे उत्पन्न कमी 

असल्यामळेु सरकारला कर कमी द्दमळतो. त्यामळेु शासनाला साववजद्दनक कजव घ्यावे 

लागते.  
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८) सामानजक सोई र् सुनर्धा: 

आधदु्दनक काळात अनेक देशातील सरकारने कल्याणकारी राज्याची सिंकल्पना स्वीकारली 

आहे. लोकािंचे कल्याण करण्यासाठी सरकारला द्दशक्षण, आरोग्य,दवाखाने, मोफत 

औषधोपचार, साववजद्दनक उद्याने, ग्रिंथालये,इ.साठी प्रचिंड खचव करावा लागतो. तो खचव 

करण्यासाठी कजव काढावे लागते. 

९) मिंदीचे ननमुवलन: 

मिंदीच्या काळात सरकार रस्ते, घरबािंधणी, कारखाने इ.साठी सरकारी खचव मोठ्या प्रमाणात 

करते.त्यामळेु लोकािंना रोजगार द्दमळून त्यािंचे उत्पन्न वाढते.त्यािंची खरदेी शक्ती वाढून 

प्रभावी मागणी वाढते. यामळेु सरकारला साववजद्दनक खचव करण्यासाठी कजव काढावे लागते. 

१०) उत्पादक गुिंतर्णूक:  

कोणत्याही देशाचा आद्दथवक द्दवकास करण्यासाठी द्दनयोजनाचा वापर केला जातो. रस्ते, 

रले्वे, तार, टेद्दलफोन, दळणवळण, पाणीपरुवठा, वीजपरुवठा, इ. पायाभूत सदु्दवधा उपलब्ध 

करण्यासाठी सरकारला मोठा खचव करावा लागतो. त्यासाठी कजव उभारणी करावी लागते. 

६.७ सार्वजननक कजावचे पररणाम (EFFECTS OF PUBLIC DEBT)  

१. उत्पादनार्रील पररणाम: 

सरकारने साववजद्दनक कजावची रक्कम उत्पादक व द्दवकास कायावसाठी खचव केल्यास 

लोकािंची काम, बचत व गुिंतवणूक करण्याची क्षमता वाढते.सरकारने कजावची रक्कम अशा 

प्रकार ेखचव केल्यास त्यामळेु गररबािंच्या उत्पन्नात वाढ झाली तर त्यािंची कायवक्षमता वाढून 

उत्पादन वाढेल. रले्वे, वाहतूक, वीज, जलद्दसिंचन, धरण प्रकल्प इ. वरील खचावमळेु साधन 

सामगु्रीचा कायवक्षमतेने वापर होऊन अथवव्यवस्थेच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल.अशा 

प्रकार े सरकारने साववजद्दनक कजव द्दवकास प्रकल्प द्दनमावण करण्यासाठी खचव केले तर 

उत्पादकता वाढण्यास मदत होते. मात्र कजवफेडीसाठी करआकारणी केली तर उत्पादनावर 

प्रद्दतकूल पररणाम होतो. 

२. उपभोगार्रील पररणाम:  

सरकारने साववजद्दनक कजव हे जर रले्वे, वाहतूक, वीज, जलद्दसिंचन, धरण प्रकल्प इ. 

साववजद्दनक कामासाठी वापरले तर त्याचा लाभ ज्यािंना द्दमळेल त्यािंच्या उत्पन्नात वाढ 

होऊन त्यािंचा उपभोग वाढेल.तसेच सरकारने साववजद्दनक कजावचा वापर वस्तूिंच्या  

उत्पादनासाठी केला तर त्यािंचा उपभोग वाढेल. जर लोकािंनी आपल्याकडील पूवीच्या 

उत्पन्नातून सरकारी कजवरोखे द्दवकत घेतले तर त्यािंच्या उपभोगात घट होत नाही कारण या 

कजव रोख्यािंच्या खरदेीमळेु चालू खचाववर पररणाम होत नाही मात्र जर लोकािंनी आपला चालू 

खचव कमी करून कजव रोख्यािंच्या खरदेी केली तर त्यािंच्या उपभोगात घट होईल. 

 



 

 

साववजद्दनक कजव 

 

69 

३. नर्भाजनार्रील पररणाम: 

सरकारने साववजद्दनक कजव कोणत्या कारणासाठी खचव करण्यात आले याच्यावर 

उत्पन्नाच्या द्दवभाजनावर होणारा साववजद्दनक कजावचा पररणाम अवलिंबून असतो.जर 

सरकारने साववजद्दनक कजव कमी उत्पन्न गटातील लोकािंना फायदेशीर असलेल्या सामाद्दजक 

सरुद्दक्षतता, सामाद्दजक कामे, द्दवकास योजना यासाठी खचव केले, तर साववजद्दनक कजव 

उत्पन्नातील द्दवषमता कमी करण्यास मदत करते. 

४. रोखतेर्रील पररणाम: 

समाज्यातील लोक सरकारी कजवरोखे द्दवकत घेतात ते तरल स्वरुपाची मालमत्ता धरण 

करतात. सरकारी रोख्यािंमध्ये रोखता मोठया प्रमाणात असते. भाववाढीच्या काळात 

कोणत्याही देशाची मध्यवती बँक खलु्या बाजारातील व्यवहार आद्दण इतर साधनािंचा वापर 

करून व्यापारी बकँािंची पतपैसा द्दनमावण करण्याची क्षमता द्दनयिंद्दत्रत करत असतात. 

५. गुिंतर्णकुीर्रील पररणाम: 

देशातील व्यापारी बकँा द्दकिं वा मध्यवती बकँ यािंच्याकडून सरकारने कजव घेतले तर 

गुिंतवणकुीच्या द्दनधीत घट होत नाही. सरकाच्या अशा कजावमळेु समाजातील खरदेीशक्तीत 

भर पडते. मात्र बकँािंनी अद्दतररक्त राखीव द्दनधी नसताना कजवरोखे खरदेी केल्यास, तर 

त्याचा प्रद्दतकूल पररणाम गुिंतवणकुीवर होत असतो. 

६. खाजगी क्षेत्रार्रील पररणाम: 

वस्तू व सेवािंच्या मागणीत वाढ होऊन खाजगी के्षत्राचा द्दवस्तार करण्यासाठी सरकार 

साववजद्दनक कजावचा वापर खाजगी के्षत्राकडून वस्तू व सेवा खरदेी करण्यासाठी करते. जर 

सरकारने साववजद्दनक कजावचा वापर खाजगी के्षत्रातील उद्योगािंना पायाभूत सदु्दवधा 

परुद्दवण्यासाठी केला तरत्यािंचा द्दवकास होण्यास मदत होते. 

७. परकीय कजावचे पररणाम: 

कोणत्याही देशातील सरकार परकीय देशातील व्यक्ती,द्दवत्तीय सिंस्था व सरकार 

यािंच्याकडून कजव घेत असते. त्यामळेु द्दवकसनशील देशात अवजड यिंत्रसामगु्री व तिंत्रज्ान 

आयात करता येते.त्यामळेु अथवव्यवस्थेची उत्पादनक्षमता वाढून परकीय कजावचा उपभोग व 

गुिंतवणूक यावर अनकूुल पररणाम होतो.परकीय वस्तूिंच्या आयातीमळेु लोकािंच्या 

राहणीमानात सधुारणा होते. 

८. राष्क्रीय उत्पन्नार्रील पररणाम:  

सरकारी रोख्यािंची द्दवक्री मध्यवती बकेँला केल्यास आद्दण व्यापारी बकँािंची पतद्दनद्दमवती 

वाढवली तर गुिंतवणूक वाढून उत्पादनात वाढ होते.त्याचा अथवव्यवस्थेवर चािंगला पररणाम 

होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होते. 
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६.८ सार्वजननक कजावची परत ेड करण्याछया पद्धती  

साववजद्दनक कजावच्या परतफेडीसाठी सरकार पढुील मागाांचा वापर करू शकते:  

१. भािंडर्ली कर:  

सरकार साववजद्दनक कजावच्या परतफेडीसाठी भािंडवलावर कर आकारते. यदु्धजन्य 

पररद्दस्थतीत द्दकिं वा द्दवकास कायावत  कारखानदार व व्यापारी यादोघािंना मोठा फायदा होतो. 

हे  भािंडवल उद्योगात द्दकिं वा व्यापारात गुिंतद्दवल्यामळेु लोकािंची करदेय क्षमता वाढते. अशा 

करामळेु श्रीमिंत लोकािंच्या उत्पन्नावर प्रद्दतकूल पररणाम होत नाही. 

२. कजव ेड ननधी: 

सरकार साववजद्दनक कजावच्या परतफेडीसाठी कर उत्पन्न  द्दकिं वा कजावतून उभारलेल्या 

प्रकल्पाच्या फायद्याचा काही भाग स्वतिंत्र द्दनधीमध्ये जमा करून  मदुत पूणव होताच अशा 

द्दनधीतून कजावची परतफेड केली जाते. परिंत ुकाही वेळेस अशा द्दनधीचा वापर सरकार चालू 

खचावसाठी करण्याचीही शक्यता असते. 

३. कजावचे पररर्तवन:  

सरकारनला  जनेु कजव घेतले असेल त्याचे नवीन कजावत रुपािंतर करून कजावची परतफेड 

करणे शक्य होते. जनु्या कजावची परतफेड न करता कजवरोखे धारकािंना सरकार नवे 

कजवरोखे नव्या मदुतीसाठी व काहीशा जादा व्याजदराने देते तेव्हा कजावचे पररवतवन केले 

असे म्हणतात. 

४. अनुक्रम ेरोखे  ेड:  

साववजद्दनक कजावची परतफेड करण्यासाठी सरकार प्रत्येक कजवरोख्याला अनकु्रम निंबर देते 

व कमी अनकु्रम निंबरच्या कजवरोख्यािंची परतफेड प्रथम या तत्त्वानसुार साववजद्दनक कजव 

परत केले जाते तेव्हा त्यास अनकु्रमे रोखे फेड म्हणतात. 

५. कजव खरदेी:  

सरकारच्या महसलुी अिंदाजपत्रकात द्दशल्लक असते तेव्हा सरकार त्या द्दशलकीच्या आधार े

लोकािंकडील काही कजवरोखे द्दवकत घेते व साववजद्दनक कजावचे प्रमाण कमी होते. या 

परतफेड पद्धतीस कजवखरदेी असे नाव द्ददले जाते. 

६. परकीय चलन साठ्याचा र्ापर: 

द्दनयावत जास्त व आयात कमी असते त्यावेळी आिंतरराष्ट्रीय व्यापारात देशाला फायदा 

होतो. तेव्हा सरकारजवळचा परकीय चलनाचा साठा वाढल्याने सरकार परकीय कजावची 

परतफेड करते. 

७. कजव नाकारण:े  

साववजद्दनक अिंतगवत कजव व द्दवशेषतः बाह्य द्दकिं वा परकीय कजावची परतफेड करण्याचा हा 

अद्दतरकेी व क्वद्दचतच वापरला जाणारा प्रकार म्हणजे कजव परत करण्यास नकार देणे. 
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६.९ देिािंतगवत कजावचा आनण परकीय कजावचा भार (BURDEN OF 

INTERNAL AND EXTERNAL DEBT)  

साववजद्दनक कजावचे देशािंतगवत कजव आद्दण परकीय कजव असे दोन भागात वगीकरण केलेले 

असल्यामळेु देशािंतगवत कजावचा भार आद्दण परकीय कजावचा भार यािंचा वेगळा द्दवचार करणे 

आवश्यक असते. 

देिािंतगवत कजावचा भार: 

जर सरकारने उत्पादक कारणासाठी घेतलेले कजव हे अनउुत्पादक कारणासाठी वापरले तर 

त्यातून उत्पादन, उत्पन्न आद्दण रोजगार वाढणार नाही.आद्दथवक द्दनयोजन काळात 

योजनेत्तर खचव वाढल्यामळेु महसलुी अिंदाजपत्रकात तटु द्दनमावण होते. ही तटु भरून 

काढण्यासाठी भािंडवली प्राप्तीचा म्हणजेच कजावचा वापर केला जातो. अशा 

पररद्दस्थतीतउत्पादक कज ेही अनउुत्पादकतेकडे जातात.जनुी कजे व व्याज भरण्यासाठी 

नवीन कजे काढावी लागतात. 

साववजद्दनक कजावमळेु अप्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न द्दवषमते्तवर पडतो.कारण सरकारने ररझव्हव 

बकँ द्दकिं वा बकँा व द्दवत्तीय सिंस्थाकडून कजव घेतले तर पैशाची सिंख्या वाढून पतपैशाचा 

द्दवस्तार होतो. मागणीत वाढ होऊन द्दकिं मती वाढू लागतात. याचा फायदा व्यापारी व 

उद्योजक यािंना जास्त होतो. 

साववजद्दनक कजावमळेु द्दकिं मत पातळी वाढते. कजावमळेु पैशाचे प्रमाण वाढून पैशाचे मलु्य 

होऊन खरदेीशक्ती कमी होते. लोकािंकडील उत्पन्न वाढल्यामळेु मागणीत वाढ होऊन 

भाववाढ द्दनमावण होते. 

सरकारला आपल्या वाढत्या खचावसाठी अिंदाजपत्रक धोरणात बदल करावा लागतो. वाढता 

खचव द्दनयिंद्दत्रत करण्यासाठी कराचे दर वाढवणे,कर सवलतीत बदल करणे,द्दवकास खचव कमी 

करणे चलनद्दवषयक आद्दण द्दवत्तीय धोरणात बदल करणे  या उपायािंचा वापर करावा लागतो. 

पररणामी भाववाढ द्दनयिंद्दत्रत न झाल्यामळेु साववजद्दनक कजावचा भार वाढतो. 

परकीय कजावचा भार:  

द्दवदेशातून घेतलेल्या कजावमळेु द्दवदेशातील द्दवत्तीय प्रवाह आपल्या देशात येतो आद्दण कजव 

व त्यावरील व्याज द्ददल्याने हा प्रवाह परत द्दवदेशात जातो. त्याच प्रमाणे द्दवदेशी कजावचा भार 

कसा पडेल ह े द्दवदशेी कजावचा आकार, स्वरूप आद्दण वापर यावर अवलिंबून असतो. जर 

आपण या कजावचा वापर जीवनाश्यक वस्तू , तिंत्रज्ान, औषधी व भािंडवली वस्तू , इ. च्या 

आयातीसाठी वापरले तर द्दवदेशी भार कमी पडेल. परिंत ु जर आपण अनावश्यक 

आयातीसाठी या कजावचा वापर केला तर द्दवदेशी कजावचा भार वाढेल. द्दवदेशी कजावचा भार 

हा कजाववरील व्याज व परतफेड, द्दनयावत क्षमता व उत्पादन क्षमतेत वाढ द्दकिं वा घट यावर 

अवलिंबून असतो.   

परकीय कजव उत्पादक कारणासाठी घेतले  तर त्यातून उत्पादन, उत्पन्न व रोजगार यामध्ये 

वाढ होते व वाढलेल्या उत्पादनातून द्दनयावत वाढून परकीय चलन द्दमळेल व कजावची 
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परतफेड करता येईल. परकीय कजव जर  यदु्धासारख्या अनतु्पादक कारणासाठी घेतले तर 

त्याचा भार जास्त पडतो. अशा कजावची परतफेड करण्यासाठी द्दनयावत वाढ करणे आवश्यक 

आहे. परिंतू द्दनयावत जास्त झाली तर देशातील मागणीपेक्षा पूरवठा कमी होऊन 

द्दकिं मतपातळीत वाढ होईल. जर सरकारने द्दवकास कामासाठी घेतलेले कजव जर अनावश्यक 

कामािंसाठी वापरले तर साववजद्दनक कजावचा अपव्यय होतो. द्दवदेशी कजावतून जर 

द्दनयावतदारािंना प्रोत्साहन केले परिंत ुत्यािंनी प्रद्दतसाद द्ददला नाही तर कजावचा भार वाढतो. 

परकीय कजावची परतफेड ही परकीय चलनात करावी लागते त्यासाठी आपल्याकडे तेवढे  

परकीय चलन देशाजवळ असावे लागते. परकीय चलन नसेल तर आिंतरराष्ट्रीय 

सिंस्थािंकडून कजव घ्यावे लागेल. त्यामळेु द्दवदेशी कजावचा भार मोठया प्रमाणात पडतो. 

६.१० सार्वजननक कजावचे व्यर्स्थापन (PUBLIC DEBT 

MANAGEMENT)  

कोणत्याही देशात यदु्धजन्य पररद्दस्थती द्दनमावण झाल्यास साववजद्दनक कजावचा वापर  केला 

जातो. पण यदु्ध समाप्तीनिंतर त्या देशातील सरकारची जबाबदारी वाढत जाते. पण अशा 

प्रकारच्या साववजद्दनक कजावमळेु आद्दथवक द्दनयमन व  द्दनयिंत्रणाचे  साधन शासनाला द्दमळते. 

या प्रकारच्या साधनाचा वापर व जबाबदारी यािंचा मेळ म्हणजे कजव व्यवस्थापन होय. 

दरम्यान काळात सरकारला कोणत्या वेळी, कोणते धोरण योग्य की अयोग्य  याचा द्दवचार 

करावा लागतो.  

सार्वजननक कजव व्यर्स्थापनाचे धोरणाची तीन पैलू: 

१.  साववजद्दनक कजावची उभारणी कमीत कमी खचावत करावी. 

२.  व्याजदराचा पररणाम दीघवकालीन कजाववर होणार नाही याची दक्षता घेणे. 

३.  देशातील चलनामध्ये आद्दथवक स्थैयव धोरण द्दनमावण करून पूरक धोरणाची आखणी  

करणे. 

उत्पादक कारणासाठी साववजद्दनक कजव घेतल्यास वाढलेल्या उत्पादनातून या कजावची 

परतफेड करता येते.परिंत ु यदु्ध सारख्या अनउुत्पादक कारणािंसाठी साववजद्दनक कजव 

घेतल्यास देशातील लोकािंना जादा करआकारणी केल्याद्दशवाय पयावय नसतो. त्यामळेु गरज 

असेल तरच अशा प्रकारच्या कजावचा वापर सरकारने करावा. कारण जादा कर आकरणी 

केली असता त्याचा पररणाम उत्पादक व द्दक्रयाशील लोकािंवर पडतो. लोकािंच्या काम, 

बचत, गुिंतवणूक  करण्याच्या इच्िा व क्षमतेवर प्रद्दतकूल पररणाम होऊ शकतो. 

सार्वजननक कजव व्यर्स्थापनाचे उिेि:  

१.  साववजद्दनक कजावच्या व्याजाचे ओझे टाळण्याकररता रोख्याचा व्याजाचा दर कमीत 

कमी असावा. 

२.  व्याजदर असा कमी करणे की ज्यामळेु तो दीघव मदुतीच्या गुिंतवणकुीला पोषक ठरले. 
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३.  कजवरोख्यािंची मालकी द्दनमावण करताना द्दवतरण, उत्पादन या धोरणािंना अनसुरून 

असावी.  

४.  पूणव रोजगार हे  उद्दिष्ट साध्य करणे. 

५.  व्याजाची रक्कम आद्दथवक दृष््टया श्रीमिंत लोकािंच्या हाती जाते का ते पाहणे गरजेचे 

आहे. 

६.  साववजद्दनक कजावची मयावदा पाळणे अन्यथा त्यामळेु भाववाढ द्दनमावण होऊ शकते. 

७.  साववजद्दनक कजावचा वापर उत्पादक कामासाठी केला जावा. 

८.  साववजद्दनक कजावची परतफेड वेळेवर व मदुतीमध्ये केली जावी . 

९. साववजद्दनक कजावचे व्यवस्थापन करण्यासाठी दक्ष व कायवक्षम अद्दधकाऱयाची गरज 

असते. 

१०. साववजद्दनक कजावचा वापर हा आद्दथवक द्दवकास व आद्दथवक धोरणाची पूतवता 

करण्यासाठी करता येतो. 

६.११ सारािंि (SUMMARY) 

सदर प्रकरणामध्ये साववजद्दनक कजावचे प्रकार, उद्दिष्ट,े स्त्रोत व वगीकरण, साववजद्दनक 

कजावची करणे व पररणाम, साववजद्दनक कजावचा भार, कजव व्यवस्थापनाची व परतफेडीची 

तत्वे यािंचा आढावा घेण्यात आलेला आहे. 

६.१२ प्रश्न (QUESTIONS) 

१. साववजद्दनक कजावचा अथव सािंगून साववजद्दनक कजावचे प्रकार स्पष्ट करा. 

२. साववजद्दनक कजावची व्याख्या सािंगून साववजद्दनक कजावची उिीष््टये सािंगा. 

३. साववजद्दनक कजव उभारणीचे स्रोत/मागव सािंगा. 

४. साववजद्दनक कजावच्या वाढीची कारणे द्दवशद करा. 

५. साववजद्दनक कजावचे द्दवद्दवध पररणाम स्पष्ट करा.  

६. साववजद्दनक कजावची परतफेड करण्याच्या पद्धती सािंगा. 

७. देशािंतगवत कजावचा आद्दण परकीय कजावचा भार यावर टीप द्दलहा. 

८. साववजद्दनक कजावचे व्यवस्थापन यावर थोडक्यात माद्दहती द्दलहा. 

 

***** 
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धोरणाला हे महत्त्िाचे स्थान प्राप्त करून देण्यात लॉडा जे.एम. केन्सचा यांचा द्दसहाचंा िाटा 

अहे. ऄथाव्यिस्थेचे काया सरुळीतपणे चालू राहण्याच्या दृष्टीने राजकोषीय धोरणाला 

जागद्दतक अद्दथाक महामंदीनतंरच्या काळात फार मोठे महत्त्ि प्राप्त झाले.  

७.२ राज्यद्दव्ीय धोरणाची ्या्या (DEFINITION OF FISCAL 

POLICY) 

राज्यद्दित्तीय धोरणाची व्याख्या द्दिद्दिध तज्ानंी पढुीलप्रमाणे केली अहे:  

१) आथथर द्दस्मथीज:  

“राष्ट्रीय ईत्पन्न, ईत्पादन अद्दण रोजगार यािर सरकार अपल्या ईत्पन्न ि खचााच्याद्वारे 

ऄपेद्दित पररणाम घडिून अणणाऱ्या धोरणाला राज्यद्दित्तीय धोरण म्हणतात”  

२) के. ई. बोल्डींग: 

“पैसे देणे अद्दण पैसे घेणे याचं्याशी स्थूलमानाने सबंंद्दधत ऄशा सरकारी कृतीचा समािेश 

ज्यात ऄसतो त्यास राज्यद्दित्तीय धोरण ऄसे म्हणतात.” 

३) प्रा. सॅम्युअल्सन:  

सकारात्मक राजकोद्दषय द्दनती म्हणजे करारोपण ि सािाजद्दनक खचा यांना रूप देण्याची 

ऄशी प्रद्दिया की ज्यांच्याद्वार ेव्यापार चिाचे चढ ईतार कमी करण्यास मदत होइल. तसेच 

पूरोगामी ईच्च रोजगार पातळीऄसलेल्या ऄथाव्यिस्थेला भाििाढ अद्दण भािघट 

राजकोद्दषय धोरण म्हणतात. 

७.३ राज्यद्दव्ीय धोरणाची उिीष््टये (OBJECTIVES OF FISCAL 

POLICY) 

राज्यद्दित्तीय धोरणाची ईिीष्टे पढुीलप्रमाणे:  

१. राज्यद्दित्तीय धोरणाचे अद्दथाक स्थैया द्दनमााण करणे हे प्रमखु ईिीष्ट ऄसते. 

ऄथाव्यिस्थेतील िाढत्या द्दकंमती द्दकंिा टत्या द्दकंमती द्दिद्दिध घटकांिर द्दिपरीत 

पररणाम करतात.  द्दकंमती सातत्याने िाढत ऄसतील तर राज्यद्दित्तीय धोरणाद्वार े

कराचं्या दरात िाढ ि  सािाजद्दनक खचा कमी अद्दण कजा रोख्याचंी द्दििी केली जाते 

याईलट द्दकंमती घटत ऄसतील तर कराचें दर कमी ि सािाजद्दनक खचाात िाढ केली 

जाते. 

२. अद्दथाक द्दिषमता ऄथाव्यिस्थेच्या प्रचडं त्रासदायक ऄसते. म्हणून ईत्पन्नाचे ि 

सपंत्तीचे समान िाटप करून अद्दथाक द्दिषमता कमी करणे अिश्यक ऄसते. 

राज्यद्दित्तीय धोरणाद्वार े प्रगतीशील स्िरूपाची कर अकारणी करून ज्याचं्याकडे 

ईत्पन्न जास्त ऄसेल त्याचं्याकडील ईत्पन्न करादं्वार ेकाढून द्दमळालेल्या ईत्पन्नाचा 

िापर  गरीबाचं्या  कल्याणकारी योजना राबद्दिण्यासाठी केला जातो त्यानंा रोजगार ि 

व्यिसाय ईभारणीसाठी ऄनदुान ि कजापूरिठा केला जातो.  
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३. राज्यकोषीय धोरणाचे प्रादेद्दशक द्दिषमता कमी करणे हे एक महत्त्िाचे ईद्दिष्ट अहे. सिा 

राज्याचं्या एकद्दत्रत द्दिकासातून सपूंणा देशाचा  द्दिकास होत ऄसतो. राज्यकोषीय 

धोरणाद्वार े देशाचा मागासलेल्या राज्यांचा द्दिकास करण्यासाठी अद्दथाक साहाय्य 

पूरद्दिले जाते.  

४. देशाची साधनसपंत्ती मयाादीत ि पयाायी ईपयोगाची ऄसल्याने  देशासमोर अद्दथाक 

प्रश्न द्दनमााण होतो. राज्यकोषीय धोरणाद्वार े देशातील साधनसपंत्तीचा पयााप्त ि 

काळजीपूिाक िापर व्हािा म्हणून चैनीच्या िस्तू, मादक पदाथा याचं्या द्दनद्दमातीिर 

जास्त दराने कर ि जीिनािश्यक िस्तूंच्या द्दनद्दमातीिर कमी दराने कर अकारले 

जातात. त्याचा पररणाम जीिनािश्यक िस्तूंच्या द्दकंमती द्दस्थर राहतात. 

५. राज्यकोषीय धोरण केिळ सरकारी िेत्राबरोबर  खाजगी िेत्राचाही द्दिचार करते. 

भारतासारख्या द्दमश्र ऄथाव्यिस्थेत सािाजद्दनक िेत्राबरोबर खाजगी िेते्र ऄद्दस्तत्िात 

ऄसते. राज्यद्दित्तीय धोरणाद्वार े खाजगी िेत्रातील ईत्पादन ससं्थानंा प्रोत्साहन, 

करद्दिषयक सिलती, कमी व्याजदराने कजापूरिठा केला जातो. ऄशाररतीने खाजगी 

िेत्राच्या द्दिकासाचे काया राज्यद्दित्तीय धोरण करते.  

६. देशाच्या  व्यिहारतोलात ऄसमतोलपणा ऄसणे म्हणजे ऄनेक समस्यानंा तोंड देणे 

होय. ऄद्दिकसीत द्दकंिा द्दिकसनशील राष्ट्राचंी अयात जास्त ि द्दनयाात कमी ऄसते 

म्हणून त्यांचा व्यिहारतोल प्रद्दतकूल ऄसतो. राज्यद्दित्तीय धोरणाद्वार े द्दनयाात 

करणाऱ्या ईद्योगानंा ि अयात पयाायीकरण करणाऱ्या ईद्योगानंा ऄनेक सिलती 

द्ददल्या जातात ऄशाररतीने देशाच्या अंतरराष्ट्रीय व्यिहारतोलातील ऄसमतोलपणा 

राज्यद्दित्तीय धोरणाच्या साहाय्याने दूर करता येते. 

७.४  राज्यद्दव्ीय धोरणाची साधने (INSTRUMENT OF FISCAL POLICY) 

कें द्रसरकारकडून राज्यद्दित्तीय धोरणाची अखणी ि ऄंमलबजािणी केली जाते. त्यासाठी 

पढुील साधनांचा िापर केला जातो: 

१) कर: 

राजकोषीय धोरणाची ईद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जी साधने िापरतात त्यामध्ये कर 

अकारणी हे एक महत्त्िाचे साधन अहे.ज्यािेळेस ऄथाव्यिस्थेत तेजी ऄसते तेव्हा प्रत्यि 

कराचं्या दरात िाढ केल्यामळेु लोकाचंी ियशक्ती कमी होते. तेजीच्या काळात मागणी कमी 

व्हािी म्हणून लोकाचं्या हातातील पैसा काढून घेणे अिश्यक ऄसते. याईलट मंदीच्या 

पररद्दस्थतीत लोकाचं्या हातामध्ये पैसा नसल्यामळेु त्याचंी मागणी कमी ऄसते म्हणून 

लोकाचं्या हातात पैसा राहािा यासाठी  कराचें दर कमी केले जातात. ऄशाररतीने प्रत्यि 

कराचं्या दरात बदल करून सरकार तेजी मंदीच्या पररद्दस्थतीचे द्दनयतं्रण करत ऄसते.  

२) खचथ:  

देशात अद्दथाक द्दिकासाच्या प्रद्दियेत सरकारला सहभाग महत्त्िाचा ऄसतो. तेजीच्या 

काळात ऄथाव्यिस्थेतील पैशाचा पूरिठा कमी करण्यासाठी सािाजद्दनक खचा कमी केला 
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जातो. कारण  सरकारने केलेल्या खचाामळेु लोकाचं्या हातात जास्तीचा पैसा येउन  

मागणीत िाढ झाल्यामळेु  द्दकंमतीत िाढ होते ऄसे होउ नये म्हणून खचा कमी केला जातो. 

याईलट मंदीच्या पररद्दस्थतीत लोकाचं्या हातात पैसा कसा येइल यादृष्टीने सरकार प्रयत्न 

करीत ऄसते म्हणून मंदीच्या काळात सािाजद्दनक खचाात िाढ करून कल्याणकारी योजना 

राबद्दिल्या जातात, त्यामळेु  लोकाचें ईत्पन्न िाढून मागणी िाढते. मागणीतील िाढीमळेु 

ईत्पादनात ि रोजगारात िाढ होउन ऄथाव्यिस्था मंदीतून बाहेर पडण्यास मदत होते.  

३) कजथ: 

सरकारला अपल्या ईत्पन्नातून सािाजद्दनक खचा भागद्दिता येत नसेल तर सािाजद्दनक कजा 

काढािे लागते. तेजीच्या काळात सरकार लोकाकंडून कजा घेउन सरकारी कजारोख्याचंी 

खरदेी करतात त्यामळेु लोकाकंडील पैसा सरकारकडे जमा होतो त्याचा पररणाम लोकाचंी 

ियशक्ती कमी होण्यास मदत होते. मागणीतील घटीमळेु द्दकंमती कमी होतात. याईलट 

मंदीच्या पररद्दस्थतीत लोकाकंडे पैसा ऄसणे ऄसते. म्हणून सरकार लोकानंा सिलतीच्या 

दराने कजा पूरद्दिते. या कजााचा ईपयोग गुतंिणूकीसाठी केला जातो. गुतंिणूकीतील 

िाढीमळेु ईत्पादन, रोजगार, ईत्पन्न, मागणी यात िाढ होते अद्दण ऄथाव्यिस्था मंदीतून 

बाहेर पडण्यास मदत होते. 

७.५  राज्यद्दव्ीय धोरणाच्या मयाथदा (LIMITATIONS OF FISCAL 

POLICY)  

राज्यद्दित्तीय धोरणाला काही मयाादा येतात त्या पढुीलप्रमाणे:  

१.  ऄथाव्यिस्थेतील चिीय बदलांचे द्दनयंत्रण करण्यासाठी सरकार अपल्या महसलुात ि 

सािाजद्दनक खचाात द्दकती प्रमाणात ि कोणत्या िेळेत बदल करते हे ऄत्यतं महत्त्िाचे 

ऄसते. परतं ुमहसलुात ि सािाजद्दनक खचाात नेमका द्दकती बदल शक्य अहे हे ठरिणे 

कठीण अहे. सामान्यतः ऄदंाजपत्रक हे एका िषाासाठी ऄसते, त्यामळेु कर ि 

सािाजद्दनक खचाात बदल करणे शक्य ि योग्य नसते. 

२.  सािाजद्दनक खचाात सरकारला हिा तसा बदल  करता येत नाही. एकदा सरुू केलेला 

खचा थाबंद्दिता येत नाही समजा देशात मंदीची पररद्दस्थती ऄसेत तर  सरकारने हाती 

घेतलेली कामे मध्येच सोडता येत नाही.ती पूणा करािी लागतात जरी तेजीची 

पररद्दस्थती द्दनमााण झाली ऄसेल. 

३.  सरकारच्या कर ि सािाजद्दनक खचाातील बदलामळेु, तसेच अयात कर ि द्दनयाात कर 

यातील यातील बदलामळेु दशेाच्या अंतरराष्ट्रीय व्यिहारतोलािर ऄनकूुल द्दकंिा 

प्रद्दतकूल पररणाम होत ऄसतो. राजकोषीय धरण अखताना त्याचा अंतरराष्ट्रीय 

व्यिहारतोलािर प्रद्दतकूल पररणाम नाही याची काळजी घ्यािी लागते. 

४.  राजकोषीय धोरणामळेु ऄथाव्यिस्थेतील एकूण खचा ि मागणी िाढिण्यासाठी केलेल्या 

ईपायामंळेु बचत प्रितृ्ती ऄद्दधक ऄसणाऱ्या ईत्पन्न गटातील लोकाचें ईत्पन्न िाढले 

तर राजकोषीय धोरणाचा ऄपेद्दित पररणाम सध्या होणार नाही. 
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५.  राजकोषीय धोरणामळेु ऄथाव्यिस्थेतील द्दिद्दिध ईद्दिष्टे साध्य करताना खाजगी िेत्रािर 

प्रद्दतकूल पररणाम नाही याची काळजी घ्यािी लागते. ऄथाव्यिस्थेतील रोजगार पातळी 

िाढिण्यासाठी सरकार सािाजद्दनक िेत्रात मोठया प्रमाणात गुतंिणूक करते. परतूं 

खाजगी िेत्रातील ईद्योगपती नफ्याच्या हेतूने गुतंिणूक करतात ते रोजगार िाढीचा 

द्दिचार करीत नाही. 

६.  राज्यद्दित्तीय धोरणा यश हे लोकानंी द्ददलेल्या प्रद्दतसादािर ऄिलंबून ऄसते. सरकारने 

कर ि खचाात बदल करण्याचे धोरण ऄिलंद्दबले पण त्यामळेु लोकाचं्या काम, बचत, 

गुतंिणूक करण्याच्या आच्छेिर ि िमतेिर प्रद्दतकूल पररणाम होउन राज्यद्दित्तीय धोरण 

फसण्याची शक्यता ऄसते तसेच ऄथाव्यिस्थेत चागंले िातािरण ऄसेल तर कराचं्या 

दरात िाढ करूनही भाििाढ कमी शक्य नसते. 

७.  ऄथाव्यिस्थेत तेजी मंदीचे व्यापारचि सातत्याने येत ऄसले तरीही प्रत्येक व्यापारचि 

निीनच कारण घेउन द्दनमााण होते त्यामळेु राज्य द्दित्तीय धोरणाची जी साधने पूिीच्या 

व्यापारचिात यशस्िी झाली ती अताच्या व्यापारचिात यशस्िी होतीलच हे द्दनद्दित 

सागंता येत नाही .  

७.६ सावथजद्दनक अदंाजपत्रक: अथथ व ्या्या (THE PUBLIC 

BUDGET) 

७.६.१ प्रस्तावना (Introduction): 

ऄंदाजपत्रक म्हणजे ऄथासकंल्प होय. याला आंग्रजीत 'बजेट' (Budget) ऄसे म्हणतात. 

Budget हा शब्द   बजेटी (Bugettee) या फ्रें च शब्दापासून 'बजेट' हा शब्द ऄद्दस्तत्िात 

अला अहे.  बजटे हा शब्द प्रथम आंग्लंडमध्ये १९३३ मध्ये िापरण्यात अला. एक िषााच्या 

कालािधीत द्दिद्दिध बाबींिर सरकार द्दकती पैसा खचा करू आद्दच्छते अद्दण हा पैसा कोणत्या 

मागाांनी सरकार ईभा होउ शकतो याचे पत्रक म्हणजे ऄंदाजपत्रक होय. कायदेमंडळासमोर 

मंजरुीसाठी ठेिण्यात येणारा तो एक प्रकारचा प्रस्ताि ऄसतो. अधदु्दनक काळात 

सरकारच्या ऄंदाजपत्रकाला ऄनन्यसाधारण ऄसे महत्त्ि प्राप्त झालेले अहे. कें द्र सरकारच्या 

ितीने ऄथामंत्री सभागहृाला ऄंदाजपत्रक सादर करतात. त्यािर चचाा  होउन नतंर स्िीकृती 

द्ददली जाते.  

७.६.२ अंदाजपत्रकाचा अथथ (Meaning of Budget): 

भारतीय घटनेत ऄथासकंल्प या सजें्चा ऄथा – “ऄथासकंल्प म्हणजे द्दित्तीय िषााच्या 

सदंभाात भारत सरकार द्दकंिा राज्य सरकारच्या प्राप्ती अद्दण खचााचे ऄंदाज माडंणार ेिाद्दषाक 

द्दििरणपत्र होय”  साधारणतः १ एद्दप्रल ते ३१ माचा या अद्दथाक िषाातील सािाजद्दनक खचा ि 

सािाजद्दनक ईत्पन्न याबाबतचे स्पष्टीकरण ऄंदाजपत्रकात ऄसते. सरकारचा ऄंदाजे खचा ि 

ऄंदाजे ईत्पन्न दाखद्दिणार ेपत्रक म्हणजे ऄंदाजपत्रक होय. ऄंदाजपत्रकाच्या पढुील काही 

व्याख्यांिरून ऄंदाजपत्रकाचा ऄथा स्पष्ट होइल.  
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७.६.३ अंदाजपत्रकाच्या ्या्या (Definitions of Budget): 

१. जे.एल हनॅ्सन: 

“सरकारच्या ईत्पन्नाचा ि खचााचा पढुील अद्दथाक िषााचा ऄंदाज म्हणजे ऄंदाजपत्रक 

होय.” 

२. प्रा.द्द ंडले द्दिरास: 

“सरकारच्या ईत्पन्न ि खचााचे तयार केलेले िाद्दषाक पत्रक म्हणजे ऄंदाजपत्रक होय.” 

३. सी. एल. द्दकंग:  

 “सरकारी ईत्पन्न ि सरकारी खचा यात ज्या साधनादं्वार ेसमतोल प्रस्थाद्दपत केला जातो ते 

साधन म्हणजे द्दित्तीय ऄंदाजपत्रक होय."  

४. द्द लीप टेलर: 

“सरकारची द्दित्तीय द्दिस्ताररत योजना म्हणजे ऄंदाजपत्रक होय.” 

कर िरील व्याख्यािंरून पढुील िषााचा सरकारी जमेचा ऄंदाज ि सरकारी खचााचा ऄंदाज 

ज्यामध्ये व्यक्त केलेला ऄसतो ऄशी कागदपते्र होत.  

७.७ अदंाजपत्रकांचे प्रकार (TYPES OF BUDGET) 

१. महसुली अंदाजपत्रक (Revenue Budget): 

महसलुी ऄंदाजपत्रकात एका द्दिद्दशष्ट अद्दथाक िषाात सरकार लोकद्दहतासाठी कशा-कशािर 

खचा करते अद्दण त्यासाठी सरकार कररूपाने ि ऄन्य मागााने लोकािंर द्दकती पडतो  याची 

कल्पना येते.  

खचाथच्या बाबी: 

ऄ) ऄंदाजपत्रकात सरकार अद्दथाक िषाात सरंिणािर द्दकती खचा करते ह ेदाखद्दिले जाते. 

त्यािरून सरंिणाला सरकार द्दकती प्राधान्य देते हे लिात येते. 

ब)  देशाची ऄथाव्यिस्था चालद्दिण्यासाठी सरकारला जो प्रकारचा खचा करािा लागतो 

त्याचा समािेशही महसलुी ऄंदाजपत्रकात केला जातो.  

क)  द्दशिण, अरोग्य, कुटंुबकल्याण, सकस ि चागंला अहार, मनषु्ट्यबळ द्दिकास, ऄपघात 

द्दिमा, द्दनितृ्ती िेतन, आत्यादी कल्याणकारी योजनांिरील सरकारी खचा महसलुी 

ऄंदाजपत्रकात दाखद्दिला जातो. 

ड)  कृषी द्दिकास, रस्ते द्दिकास, धरणे, कालिे, बंदर ेयाचंा द्दिकास, िाहतूक ि दळणिळण 

यासंारख्या बाबींचा द्दिकास यासाठी सरकार द्दकती सािाजद्दनक खचा करणार अहे हे 

महसलुी ऄंदाजपत्रकात दाखद्दिले जातेशाच्या अद्दथाक द्दिकासासाठी सरकारकडून 
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होणारा खचा दाखद्दिला जातो.महसलुी ऄंदाजपत्रकात चालू बाबींिरील खचााचा द्दिचार 

केला जातो. 

महसुलाच्या बाबी: 

ईत्पन्नाचे मागा पढुीलप्रमाणे सागंता येतील: 

ऄ)  प्राद्दप्तकर कंपनीिर द्दनगम कर, ईत्पादन कर, अयात-द्दनयाात कर, भाडंिली 

नफ्यािरील कर, सपंत्ती कर, देणगी कर, िारसा कर ऄसे कर अकारून सरकार 

ईत्पन्न  द्दमळद्दिते.  

ब) देशात सरकारच्या  मालकीच्या काही स्थािर मालमत्ता ऄसते. ऄशा मालमते्तचे भाडे 

ऄथिा खडंरूपाने सरकारला ईत्पन्न द्दमळते. सरकारी कजाािरील व्याजरूपानेही ि 

सरकारी कंपन्यामंधील शेऄसािर लाभाशं या स्िरूपात ईत्पन्न द्दमळत ऄसते. 

क)  देशात सरकारी मालकीच्या ईद्योगापासून नफ्याच्या रूपानेही सरकारला काही 

ईत्पन्न द्दमळत ऄसते. 

ड)  स्टँप फी, नोंदणी फी, परिाना फी आत्यादी मागाांनी सरकारला काही ईत्पन्न द्दमळत 

ऄसते. हे ईत्पन्न महसलुी ऄंदाजपत्रकात जमेच्या बाजूला दाखद्दिले जाते. 

२. भांडवली अंदाजपत्रक (Capital Budget): 

भाडंिली ऄंदाजपत्रकातील खचाामळेु सरकारच्या ईत्पन्नात िाढ होत ऄसते. भाडंिली 

ऄंदाजपत्रकातील हा खचा द्दिकासात्मक ि रचनात्मक  ऄसा ऄसतो. 

ऄ) सरकारी खचााचे दोन भागात द्दिभागणी  केले जाते. (१) ईत्पादक गुतंिणूक खचा ि 

(२) ऄनतु्पादक गुतंिणूक खचा. सरकारच्या भाडंिली गुतंिणूकीमळेु ईत्पादन 

साधनाचंी द्दनद्दमाती होते त्याला सरकारचा ईत्पादक स्िरूपाचा भाडंिल गुतंिणूक खचा 

ऄसे म्हणतात. ईदा. निीन बंदराचंी ईभारणी, निीन रले्िेमागा बाधंणे, निीन 

द्दिद्यतुप्रकल्प ईभारणे आत्यादींिरील गुतंिणूक खचा हा ईत्पादक स्िरूपाचा समजला 

जातो. परतं ुसरकारच्या भाडंिल गुतंिणूक खचाापासून भद्दिष्ट्यात ईत्पन्न द्दमळण्याची 

शक्यता नसते. त्याला ऄनतु्पादक भाडंिली गतुिणूक खचा ऄसे म्हणतात. ईदा. 

सरंिणािरील खचा. 

ब)  सरकार जेव्हा देशातील द्दिद्दिध खाजगी ईद्योगानंा ि प्रकल्पानंा कजे देते त्याचंा 

समािेश भाडंिली ऄंदाजपत्रकाच्या खचा बाजूला केला जातो. 

क) सरकार जेव्हा परकीय कजा ि त्याचं्या  हप्त्यासंाठी  खचा करते. त्याचंाही समािेश 

खचा बाजूला केला जातो. 

ड)  द्दिद्दिध घटक राज्ये ि ससं्थानंा सरकारकडून जी कजे ि ऄनदुाने द्ददली जातात 

त्याचंाही सािाजद्दनक खचाात समािेश होतो. द्दनयोजन ि द्दिकास काये पूणा व्हािीत 

यासाठीचा खचाही यामध्ये समाद्दिष्ट होत ऄसतो. 
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उत्पन्नाची बाजू:  

भाडंिली ऄंदाजपत्रकात ईत्पन्नाच्या बाजूला सरकारची देशातंगात निीन कजा ईभारणी, 

परदेशाकडून घेतलेली कजे ि अद्दथाक मदत तसेच जागद्दतक बकँ, अंतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी, 

अंतरराष्ट्रीय द्दिकास ससं्था याचं्याकडून द्दमळणारी कजे ि मदत आत्यादींचा समािेश 

ऄसतो. महसलुी ऄंदाजपत्रकातील घसारा म्हणून बाजूला काढलेली रक्कम ही भाडंिली 

ऄंदाजपत्रकात ईत्पन्न म्हणून दाखद्दिली जाते. तसेच महसलुी ऄंदाजपत्रकातील द्दशलकी 

रक्कम भाडंिली ऄंदाजपत्रकात ईत्पन्नाच्या बाजूला जमा दाखद्दिली जाते. 

३. संकद्दलत अंदाजपत्रक (Combined Budget):  

महसलुी ऄंदाजपत्रक अद्दण भाडंिली ऄंदाजपत्रक ही दोन्ही जेव्हा एकद्दत्रत माडंली ऄसता 

त्याला सकंद्दलत ऄंदाजपत्रक ऄसे म्हणतात. यािरून सरकारचा एकूण महसूल ि एकूण 

खचा याचा अढािा घेता येतो.  

४. समतोल अथवा संतुद्दलत अंदाजपत्रक (Balanced Budget): 

एखाद्या अद्दथाक िषाातील सरकारच्या ईत्पन्न ि सािाजद्दनक खचा जेव्हा समान ऄसतो 

तेव्हा त्या ऄंदाजपत्रकाला सतंदु्दलत ऄंदाजपत्रक ऄसे म्हणतात. देशाच्या एकूण स्थैयाािर ि  

लोकाचें ईत्पन्न, ईपभोग, बचत, आच्छा, अकािंा ऄथिा कुित यािर त्याचा काहीही 

पररणाम होत नाही. 

ऄॅडॅम द्दस्मथ, जे. बी. से ि आतर सनातन सपं्रदायाच्या ऄथाशास्त्रज्ानंी समतोल 

ऄंदाजपत्रकाचे समथान केले अहे. त्याचं्या मते, सरकारने कमीतकमी खचा करािा. फक्त 

सरंिण, ऄंतगात शातंता ि न्यायव्यिस्था या गोष्टींिरच सरकारने खचा करािा. समतोल 

ऄंदाजपत्रकाची सकंल्पना ही ऄॅडॅम द्दस्मथ यानंी ऄदृश्य शक्ती' (Invisible Hand) यािर 

अधाररत होती. सरकारी हस्तिेपाची ऄथाव्यिहारात गरज नसते.  

अधदु्दनक काळात सतंदु्दलत ऄंदाजपत्रकाचे समथान केले जात नाही. जगातील बहुसखं्य 

देशानंी कल्याणकारी राज्याची कल्पना स्िीकारलेली अहे. देशातील लोकाचें कल्याण 

साधणे हे सरकारचे कताव्य ऄसते. त्यासाठी सरकारला ऄनेक कल्याणकारी योजना 

राबिाव्या लागतात.  

५. द्दिलकी अंदाजपत्रक (Surplus Budget): 

द्दशलकी ऄंदाजपत्रकाला िाढाव्याचे द्दकंिा अद्दधक्याचे ऄंदाजपत्रक ऄसे म्हटले जाते. 

एखाद्या अद्दथाक िषाातील सरकारी ईत्पन्ना हे सािाजद्दनक खचाापेिा ऄद्दधक ऄसते तेव्हा 

त्याला द्दशलकी ऄथासकंल्प ऄसे म्हणतात.  

सािाजद्दनक खचाात कपात, सािाजद्दनक ईत्पन्नात िाढ अद्दण द्दकंमत द्दनयतं्रण यासाठी 

द्दशलकी ऄंदाजपत्रक ईपयकु्त ठरते. द्दशलकी ऄथासकंल्पाचे ऄथाव्यिस्थेिर त्याचे ऄद्दनष्ट 

पररणाम होतात. द्दशलकी ऄथासकंल्पाचा देशातील ईत्पादन, ईत्पन्न ि रोजगार पातळी िर 

प्रद्दतकूल पररणाम होउन सरकारला लोककल्याणाची कामे हाती घेता येत नाहीत.  
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६. तुटीचे अंदाजपत्रक (Deficit Budget): 

एखाद्या अद्दथाक िषाात देशातील सािाजद्दनक िाद्दषाक ईत्पन्नापेिा सािाजद्दनक खचा ऄद्दधक 

ऄसेल तर त्याला तटुीचे ऄंदाजपत्रक म्हणतात. कर ि आतर मागाांनी सरकारला द्दमळणारे 

ईत्पन्न कमी करून द्दिद्दिध बाबीिरील सरकारी खचाात िाढ केली जाते.  

लॉडा जे.एम. केन्स ि आतर ऄथाशास्त्रज् यांनी तटुीच्या ऄथासकंल्पाचे समथान करतात. 

कारण तटुीच्या ऄंदाजपत्रकाने देशातील ईत्पन्न मागणी, ईत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय 

ईत्पन्न यामंध्ये िाढ घडून येते. द्दिकसनशील देशाचंी ऄथाव्यिस्था गद्दतमान करून अद्दथाक 

द्दिकासास मदत होते. अद्दथाक मंदी, अद्दथाक द्दिषमता कमी करणे, भाडंिलद्दनद्दमाती, 

लोकाचं्या बचतीत ि गुतंिणकुीच्या आच्छेत ि कुितीमध्ये िाढ आ. साठी तटुीचा ऄथासकंल्प 

ईपयकु्त ठरतो. तटुीच्या ऄंदाजपत्रकाद्वार ेसािाजद्दनक खचाात िाढ करून ईत्पादनाचे प्रमाण, 

ऄिजड ि मूलभूत ईद्योगाचंी ईभारणी ि द्दनिडक िस्तू ि सेिाचं्या ईत्पादन, ईत्पादन 

घटक ि साधनसामग्रीचा कायािमतेने ईपयोग करण्यासाठी ऄनकूुल पररद्दस्थती द्दनमााण 

होउ शकते. व्यद्दक्तगत ईत्पन्न ि राष्ट्रीय ईत्पन्नात िाढ घडिून नागररकांचे राहणीमानात 

िाढ होउन देशाची प्रगती होउ शकते. म्हणूनच तटुीच्या ऄंदाजपत्रकाचे समथान केले जाते. 

७.८ अदंाजपत्रकीय धोरणाचे महत्त्व व उपयोग (IMPORTANCE AND 

USES OF BUDGETARY POLICY) 

१.  अद्दथाक िषाातील सरकारी खचााची ि ईत्पन्नाची तरतूद केली  जाते. 

२.  सरकारच्या सािाजद्दनक खचााचे िाइट पररणाम टाळून ईत्पादन, द्दिभाजन, ईत्पन्नाचे 

िाटप, पूणा रोजगार यासाठी ईत्पन्नाचा ईपयोग होतो. 

३.  पूणा रोजगार प्रस्थाद्दपत झाल्यानतंर सािाजद्दनक खचाात काळानसुार बदल करता येतो. 

४.  ऄथाव्यिस्थेत होणाऱ्या भाििाढीच्या काळामध्ये करामध्ये िाढ करून द्दित्तीय 

साधनाचंा ऄनकूुल पररणाम घडिून अणता येतो. 

५.  चिीय चढईताराच्या काळात सािाजद्दनक खचााच्या पररद्दस्थतीत अिश्यकतेप्रमाणे 

बदल ि ईपयोग करता येतो. 

७.९ तुटीचे अदंाजपत्रक द्दवषयक काही सकंल्पना (SOME CONCEPT 

OF DEFICIT BUDGET)  

“तटुीचे ऄंदाजपत्रक म्हणजे सरकारच्या महसलुी अद्दण भाडंिली ईत्पन्नापेिा महसलुी 

अद्दण भाडंिली खचााचे ऄद्दधक्य ऄसलेले ऄंदाज पत्रक होय.” सरकारच्या एकूण खचाापेिा 

एकूण ईत्पन्न कमी ऄसणे ऄसाही तटुीचा ऄंदाज पत्रकाचा ऄथा घेता येइल. 

भारतात तटुीचा ऄंदाज करण्यासाठी महसलुी अद्दण भाडंिली ऄशा दोन्ही अयव्ययाचा 

द्दिचार केला जातो. भारत सरकारच्या एकूण ईत्पन्नात महसलुी अद्दण भाडंिली ऄशा 

दोन्ही ईत्पन्नाचा समािेश केला जातो तर खचाात महसलुी अद्दण भाडंिली ऄशा दोन्ही 
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खचााचा द्दिचार केला जातो. जेव्हा सरकारचा सािाजद्दनक ईत्पन्नापेिा सािाजद्दनक खचा 

जास्त ऄसतो तेव्हा तटुीचे ऄंदाजपत्रक ऄसते.ही तटु समजण्यासाठी तटुीच्या द्दिद्दिध 

सकंल्पनाचा ऄभ्यास अिश्यक अहे.  

१) अंदाज पत्रकीय तूट (Budget Deficit):  

जेव्हा महसूली अद्दण भाडंिली ईत्पन्नापेिा महसलुी अद्दण भाडंिली खचा जास्त ऄसतो. 

तेव्हा जी तटु द्दनमााण होत ऄसते . त्या तटुीस ऄंदाज पत्रकीय तूट ऄसे म्हणतात. ही तूट 

मोजण्यासाठी पढुील सूत्राचा िापर केला जातो. 

ऄंदाज पत्रकीय तूट  = एकूण प्राप्ती – एकूण खचा 

एकूण प्राप्तीत  = महसलुी ईत्पन्न ि भाडंिली ईत्पन्न 

महसलुी ईत्पन्न  = कर ि करते्तर ईत्पन्न 

भाडंिली ईत्पन्न  = कजा ईभारणी, कजााची परतफेड ि आतर ईत्पन्न 

एकूण खचा  = महसलुी खचा  ि भाडंिली खचा 

महसलुी खचा   = व्याजािरील खचा, प्रशासकीय खचा, सामाद्दजक ि 

अद्दथाक सेिािंरील खचा 

भाडंिली खचा  = गुतंिणूक खचा ईदा. रस्ते,धरणे, रले्िे आ. 

२) महसुली तूट (Revenue Deficit):  

महसलुी ईत्पन्नापेिा महसलुी खचा जेिढा जास्त ऄसतो. त्याला महसलुी तूट ऄसे 

म्हणतात.  

महसलुी तूट   = महसलुी प्राप्ती - महसलुी खचा 

महसलुी ईत्पन्न  = कर ि करते्तर ईत्पन्न 

महसलुी खचा   = व्याजािरील खचा, प्रशासकीय खचा, सामाद्दजक ि 

अद्दथाक सेिािंरील खचा 

३) द्दव्ीय तूट (Fiscal Deficit):  

महसलुी प्राप्ती, ऄनदुाने अद्दण कजेत्तर भाडंिली प्राप्ती याचं्या पेिा सरकारच्या एकूण खचा 

जास्त ऄसतो. हा खचा जेिढा जास्त ऄसतो तेिढी द्दित्तीय तूट ऄसते.  

द्दित्तीय तूट  = ऄंदाज पत्रकीय तूट + कजा अद्दण आतर देयता. 

  =  (महसलुी प्राप्ती कजााची िसलुी + आतर प्राप्ती) - (एकूण खचा) 

४) प्राथद्दमक तूट (Primary Deficit):  

द्दित्तीय तटुीतून द्ददलेले व्याज िजा केली ऄसता प्राथद्दमक तूट समजते.  
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                  प्राथद्दमक तूट = द्दित्तीय तूट - द्ददलेले व्याज. 

५) मौद्रीक तूट (Monetised Deficit):  

कें द्र सरकारने ररझव्हा बकेँकडून केलेल्या ईचलमध्ये झालेली द्दनव्िळ िाढ म्हणजे मौद्दद्रक 

तूट होय. 

७.१० तुटीचा अथथभरणा (DEFICIT FINANCE) 

७.१०.१ प्रस्तावना:  

अधदु्दनक काळात राजकोषीय धोरणाचे तटुीचा ऄथाभरणा हे महत्त्िाचे साधन मानले जाते. 

सरकारच्या एकूण प्राप्ती पेिा एकूण खचााचे जेिढे ऄद्दधक्य ऄसते. त्याला ऄंदाज पत्रकीय 

तूट ऄसे म्हणतात. तूट ऄसलेल्या ऄंदाज पत्रकास तटुीचे ऄदंाजपत्रक (Deficit Budget) 

ऄसे म्हणतात. ऄंदाज पत्रकातील तूट भरून काढण्यासाठी जे प्रयत्न केले जातात त्याला 

तटुीचा ऄथाभरणा ऄसे म्हणतात. तूट भरून काढण्यासाठी देशाच्या मध्यिती बकेँकडून ना 

परतािा ऄटीिर कजा घेतले जाते. मध्यिती बकँ रोख्याचं्या तारणाच्या अधारािर निीन 

चलन द्दनमााण करून ते कजा रूपाने सरकारला देते. या ऄथााने द्दिचार केल्यास तटुीचा 

ऄथाभरणा म्हणजे ऄद्दधक निीन चलनी नोटा छापून चलनात अणणे होय. 

भारताच्या सदंभाात द्दिचार केल्यास सरकारचे महसलुी अद्दण भाडंिली ईत्पन्न याचंा 

एकद्दत्रत द्दिचार केला जातो. अद्दण महसलुी खचा अद्दण भांडिली खचा याचंा एकद्दत्रत द्दिचार 

केला जातो. एकूण ईत्पन्नापेिा जेिढा जास्त ऄसतो तेिढी ऄंदाज पत्रकीय तूट ऄसते. ती 

भरून काढण्यासाठी सरकारमाफा त प्रयत्न केले जातात. भारतीय द्दनयोजन मंडळाच्या मते- 

सरकारच्या ऄंदाजपत्रकीय व्यिहारामळेु ऄथाव्यिस्थेतील खरदेी शक्तीत होणारी द्दनव्िळ 

िाढ म्हणजे तटुीचा ऄथा भरणा होय.  

७.१०.२ ्या्या: 

१. ऄंदाजपत्रकात जमा रक्कमेपेिा खचा  रक्कम ऄद्दधक ऄसल्यास ऄशी तटु भरून 

काढण्यासाठी ज्या मागााचा ऄिलंब केला जातो त्यास तटुीचा ऄथाभरणा ऄसे 

म्हणतात. 

२. सािाजद्दनक खचा हा सरकारी ईत्पन्नापेिा जास्त झाल्यामळेु अलेली तटु भरून 

काढण्यासाठी केलेली व्यिस्था  म्हणजे तटुीचा ऄथाभरणा होय. 

३. भारतीय द्दनयोजन मंडळ. 

“सरकारच्या ऄंदाजपत्रकीय व्यिहारामळेु ऄथाव्यिस्थेतील खरदेी शक्तीत होणारी द्दनव्िळ 

िाढ म्हणजे तटुीचा ऄथाभरणा होय.” 

७.१०.३ तुटीचा अथथभरणा करण्याच्या पधतीती: 

१. मध्यिती बकेँकडून कजा  
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२. रोख द्दशल्लकेतील रकमा  

३. व्यापारी बकँानंा सरकारी कजारोखे  

४. चलन परुिठयात िाढ 

७.१०.४ तुटीच्या अथथभरणाचे उिेि: 

१. यदु्धजन्य पररद्दस्थती द्दनमााण झाल्यास सरकारला सािाजद्दनक खचा मोठया प्रमाणात 

करािा लागतो. 

२. ऄथाव्यिस्था मंदीतून बाहेर काढून रोजगार द्दनमााण करण्यासाठी तटुीचा ऄथाभरणा 

करािा लागतो. 

३. अद्दथाक द्दिकास साध्य करण्यासाठी सरकारला शेती, ईद्योग ि सेिा िेत्रािर खचा 

करािा लागतो . 

४. देशातील साधनसामगु्रीची गद्दतशीलता िाढिण्यासाठी तटुीचा ऄथाभरणा करािा 

लागतो. 

५. देशामध्ये रोजगार द्दनमााण करून लोकाचं्या राहणीमानात सधुारणा करण्यासाठी 

तटुीचा ऄथाभरणा करण्याची अिश्यकता ऄसते.  

७.१०.५ तुटीच्या अथथभरणाचे महत्व (Importance of Deficit financing): 

१. केन्स याचं्या मते पररणामकारक मागणीच्या कमतरतेमळेु अद्दथाक मंदी येत ऄसते.  

अद्दथाक मंदीच्या काळात मागणीच्या कमतरतेमळेु देशात ईत्पादन, ि  रोजगारातही 

घट होते. रोजगारातील घटीमळेु पररणामकारक मागणी अणखी कमी होते. कारण 

लोकाकंडील ईत्पन्न कमी झाल्यामळेु ियशक्ती कमी झालेली ऄसते. सिात्र नैराश्याचे 

िातािरण ऄसते. या पररद्दस्थतीत सधुारणा करण्यासाठी सािाजद्दनक खचाात िाढ 

करून  रोजगाराच्या सधंी द्दनमााण करणे हाच मागा ऄसतो. जर सरकारने द्दिकासात्मक 

काये हाती घेउन  सािाजद्दनक खचा केला तर रोजगारात िाढ होउन लोकांना ईत्पन्न 

प्राप्त होइल. लोकाचंी ियशक्ती िाढून पररणामकारक मागणीत िाढ होउन मंदीची 

पररद्दस्थती कमी होइल. 

२. यदु्ध काळात सरकारच्या सािाजद्दनक खचाात िाढ होत ऄसते. हा ऄचानकपणे 

िाढणारा खचा भागद्दिण्यासाठी तटुीच्या ऄथाभरण्याचा िापर केला जातो.  

३. ऄल्प द्दिकद्दसत द्दकंिा द्दिकसनशील देशात अपल्या देशाचा अद्दथाक द्दिकास साध्य 

करण्यासाठी ऄनेक द्दिकासात्मक योजना राबद्दिण्यासाठी प्रचडं प्रमाणािर भाडंिलाची 

गरज ऄसते. ही गरज तटुीच्या ऄथाभरण्यातून भागद्दिता येते. 

४. ऄल्पद्दिकद्दसत ि द्दिकसनशील देशात बचतीचा दर कमी ऄसल्यामळेु भाडंिल द्दनद्दमाती 

अद्दण गुतंिणूकीत ऄडचणी द्दनमााण होतात. ऄशा द्दस्थतीत गुतंिणूक िाढद्दिण्यासाठी 

सरकार तटुीचा ऄथाभरणा करून सािाजद्दनक िेत्रातील गुतंिणूकीतून ईत्पादन, 
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रोजगार अद्दण ईत्पन्नात िाढ द्दनमााण करते. यातून खाजगी ईद्योजक पे्रररत होउन ते 

निीन गुतंिणूक करण्यास पे्रररत होतात. 

५. कल्याणकारी राज्याच्या द्दनद्दमातीसाठी द्दशिण, अरोग्य द्दिषयक सदु्दिधा, स्िच्छता, 

पाणीपरुिठा, रले्िे मागा, िीज प्रकल्प आत्यादीच्या द्दनद्दमातीसाठी सरकारला अपल्या 

खचाात िाढ करािी लागते.  

७.१०.६ तुटीच्या अथथभरणाची मयाथदा (Limits of Deficit Financing): 

तटुीचा ऄथाभरणा जास्तीतजास्त फायद्याचा ठरण्यासाठी ि त्याचे दषु्ट्पररणाम कमीतकमी 

करण्यासाठी तटुीच्या ऄथाभरण्याच्या पढुील मयाादा लिात घेणे गरजेचे अहे.  

१. तटुीच्या ऄथाभरण्याने देशात एकूण चलन परुिठयात द्दकती िाढ झाली यािरून 

तटुीच्या ऄथाभरण्याची मयाादा ठरद्दिता येइल. 

२. ऄपरुा िापर ऄसलेल्या साधनसामग्रीचे प्रमाण लिात घेउनच तटुीच्या ऄथाभरण्याचे 

प्रमाण ठरिािे. 

३. देशातील द्दकंमत पातळी ि िेतन दर द्दकतपत द्दनयदं्दत्रत अहेत त्यािर तटुीच्या 

ऄथाभरणा ऄिलंबून ऄसतो. 

४. परदेशातील चलनाचा साठा मोठया प्रमाणात ऄसतानाच तटुीचा ऄथाभरणा करािा. 

कारण त्यामळेु भाििाढ मयााद्ददत ठेिता येते. 

४.  तटुीच्या ऄथाभरण्याचा िापर शक्यतो ईत्पादक ठरणाऱ्या गुतंिणकुीसाठीच केला 

जािा. 

५.  तटुीचा ऄथाभरणा करताना सरकारची करव्यिस्था ऄत्यतं कायािम ठेिािी ि गरज 

ऄसेल तरच कर िाढिािेत. 

६.  तटुीचा ऄथाभरणा करताना िेतनदारािर द्दनयतं्रणऄसािे ि सरकारने अपला 

ऄनािश्यक ि ऄनतु्पादक खचा कमीतकमी करािा. 

७.  तटुीचा ऄथाभरणा करीत ऄसताना बदँ्दकंग िेत्रािर मध्यिती बकेँचे कडक द्दनयंत्रण 

ऄसािे. 

८.  देशातील सरकारच्या द्दित्तीय ि चलनद्दिषयक धोरणाच्या पररणामािर तटुीचा 

ऄथाभरणा ऄिलंबून ऄसतो. 

७.११ सारािं (SUMMARY) 

ऄथाव्यिस्थेचे काया सरुळीत सरुू राहण्याच्या दृष्टीने राज्यद्दित्तीय धोरणाला महत्त्िाचे स्थान 

ऄसते. राज्यद्दित्तीय धोरणाला हे महत्त्िाचे स्थान प्राप्त करून देण्यात लॉडा जे.एम. केन्सचा 

याचंा द्दसहाचंा िाटा अहे. कें द्रसरकारकडून राज्य द्दित्तीय धोरणाची अखणी ि 
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ऄंमलबजािणी केली जाते त्यासाठी कर, सािाजद्दनक खचा ि कजा या साधनांचा िापर केला 

जातो. 

अधदु्दनक काळात सरकारच्या ऄंदाजपत्रकाला ऄनन्यसाधारण ऄसे महत्त्ि प्राप्त झालेले 

अहे. ऄंदाजपत्रकामळेु सरकारच्या सािाजद्दनक खचााचे िाइट पररणाम टाळून ईत्पादन, 

द्दिभाजन, ईत्पन्नाचे िाटप, पूणा रोजगार यासाठी ईत्पन्नाचा ईपयोग होतो. 

भारत सरकारच्या एकूण ईत्पन्नात महसलुी अद्दण भाडंिली ऄशा दोन्ही ईत्पन्नाचा 

समािेश केला जातो तर खचाात महसलुी अद्दण भाडंिली ऄशा दोन्ही खचााचा द्दिचार केला 

जातो. जेव्हा सरकारचा सािाजद्दनक ईत्पन्नापेिा सािाजद्दनक खचा जास्त ऄसतो तेव्हा 

तटुीचे ऄंदाजपत्रक ऄसते.ही तटु समजण्यासाठी तटुीच्या द्दिद्दिध सकंल्पनाचा ऄभ्यास 

अिश्यक अहे. ऄंदाजपत्रकीय तटु, महसलुी तटु, द्दित्तीय तटु, प्राथद्दमक तटु ि मौद्दद्रक तटु 

या सकंल्पना अहेत, 

ऄंदाज पत्रकातील तूट भरून काढण्यासाठी जे प्रयत्न केले जातात त्याला तटुीचा 

ऄथाभरणा ऄसे म्हणतात. तूट भरून काढण्यासाठी देशाच्या मध्यिती बकेँकडून ना परतािा 

ऄटीिर कजा घेतले जाते. मध्यिती बकँ रोख्यांच्या तारणाच्या अधारािर निीन चलन 

द्दनमााण करून ते कजा रूपाने सरकारला देते. या ऄथााने द्दिचार केल्यास तटुीचा ऄथाभरणा 

म्हणजे ऄद्दधक निीन चलनी नोटा छापून चलनात अणणे होय. 

७.१२ प्रश्न (QUESTIONS) 

१. राज्यद्दित्तीय धोरणाची व्याख्या सागूंन राज्यद्दित्तीय धोरणाची ईिीष््टये स्पष्ट करा. 

२. राज्यद्दित्तीय धोरणाची द्दिद्दिध साधने कोणती? 

३. राज्यद्दित्तीय धोरणाच्या मयाादा द्दिशद करा. 

४. ऄंदाजपत्रकाच्या व्याख्या सागूंन ऄंदाजपत्रकाचें प्रकार सागंा. 

५. ऄंदाजपत्रकीय धोरणाचे महत्त्ि ि ईपयोग स्पष्ट करा. 

६. तटुीचे ऄंदाजपत्रक द्दिषयक काही सकंल्पना स्पष्ट करा. 

७. तटुीचा ऄथाभरणा ही सकंल्पना स्पष्ट करा. 

८. तटुीचा ऄथाभरणा करण्याच्या पद्धती: 

९. तटुीच्या ऄथाभरणाचे ईिेश, महत्ि  अद्दण  मयाादा स्पष्ट करा. 

 

 

 

***** 
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८ 

शासनाचे राजकोषीय सबंधं 

घटक रचना 

८.० उद्दिष्ट े

८.१ प्र         

८.२ कें द्र व राज्य सरकारची कायय द्दवभागणी (Division of Function) 

८.३ कें द्रात व राज्यात द्दवत्तीय साधनसामग्रीचे द्दवभाजन 

८.४  द्दवत्त आयोगाची काये (Functions of Finance Commission) 

८.५ साराांश 

८.६  प्रश्न 

८.० उद्दिष्ट े(OBJECTIVES) 

१.  भारतातील सांघराज्य द्दवत्तव्यव                  

२.  कें द्र व राज्य सरकार    का      द्दवभागणी           

३.  कें द्रात व राज्यात द्दवत्तीय साधनसामग्रीचे द्दवभाजन                           

४.   द्दवत्त आयोगाची काये        . 

८.१ प्रस्तावना (INTRODUCTION) 

२६ जानेवारी, १९५० पासून सांपूणय भारताला राज्यघटना लागू करण्यात आली व त्या 

घटनेनसुार भारत हे एक सांघराज्य बनले. खऱ्या अथायने सांघराज्यीय शासनव्यवस्था ही 

भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्याने (Government of India Act 1935) 

अद्दस्तत्वात आली आहे. आपयाया देशातील व्यवस्था सांघीय द्दवत्त स्वपापाची असून कें द्र व 

राज्ये याांच्यामध्ये साधनसामगु्री व जबाबदारी द्दवभागलेली आहे. 

भारतीय राज्यघटनेनसुार दर ५ वषाांनी द्दवत्त आयोगाची द्दनयकु्ती करण्यात येते. या  द्दवत्त 

आयोगाकडे कें द्रीय कराांचे वाटप घटक राज्याांमध्ये कोणत्या प्रकार ेकरावयाचे या सांदभायत 

राष्ट्रपतींकडे द्दशफारशी करण्याचे कायय देण्यात आलेले आहे. या द्दशफारशीनसुार 

सांघराज्यातील राज्याांना कें द्राकडून त्याच्या उत्पन्नातील द्दहस्सा तसेच अनदुानाचे वाटप 

केले जाते. 

 

 



 

 

शासनाचे राजकोषीय सांबांध 

 

89 

८.२ कें द्र व राज्य सरकारची कायय द्दवभागणी (DIVISION OF 

FUNCTION)  

भारतीय राज्यघटनेनसुार कें द्र सरकार व राज्य सरकार ेयाांनी पार पाडावयाच्या जबाबदाऱ्या 

व काये याांचे द्दवभाजन खालील तीन प्रकारच्या याद्याांमध्ये केलेले आहे. 

१. कें द्र सूची:  

कें द्र सूचीत ९७ द्दवषय असून द्दतच्यात कें द्र सरकारने करावयाच्या कायायचा समावेश 

करण्यात आला आह.े चलनद्दनद्दमयती व चलनद्दनयांत्रण, आांतरराष्ट्रीय व्यापार, द्दवदेशी 

चलनद्दवषयक व्यवहार, हवाई वाहतूक, जहाज वाहतूक, राष्ट्रीय महामागय, रयेावे, पोष्ट व 

तारखाते, दूरसांचार, द्दवदेशी , भाांडवल आगमन व द्दनगमन, जनगणना, कायदे, राज्याांच्या 

कायायवर लक्ष ठेवणे व राज्याांचे द्दहशेब तपासणे इत्यादी काये कें द्र सरकारला करावी 

लागतात. 

२. राज्यसूची: 

राज्यसूचीत ६६ द्दवषय असून राज्यसरकारने करावयाच्या कायायचा समावेश राज्यसूचीत 

करण्यात आला आहे. अांतगयत शाांतता व सवु्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य, द्दशक्षण आद्दण 

प्रद्दशक्षण, अांतगयत रस्ते, जलवाहतूक आद्दण व्यापार , इत्यादी कायय  राज्यसरकारला करावी 

लागतात. 

३. समवती सूची: 

समवती सूचीत ४७ द्दवषय असून कें द्र सकरार व राज्य सरकार या दोघाांनी करावयाच्या 

कायायचा समावेश  या सूचीत करण्यात आला आह.े यात सामाद्दजक सरुद्दक्षतता, कामगार 

कयायाण, कामगार कलह, द्दकां मत द्दनयांत्रण, आद्दथयक व सामाद्दजक द्दनयोजन, फौजदारी कायदे 

इत्यादींचा समावेश होतो. ही काये कें द्र सरकार व राज्य सरकार या दोहोंना एकद्दत्रतररत्या 

करावी लागतात.  

भारतीय राज्य घटनेतील तरतूदीनसुार कें द्र सरकारला सवोच्च अद्दधकार देण्यात आला 

आहे. राष्ट्रद्दहताची सवय कामे सोपद्दवण्यात आली आहेत. राज्य सरकारकडे 

लोककयायाणाच्या कायायची जबाबदारी सोपद्दवण्यात आली  आहेत. 

८.३ कें द्रात व राज्यात द्दवत्तीय साधनसामग्रीचे द्दवभाजन   

भारतात १९३५ च्या कायद्यानसुार सांघराज्यात कें द्र सरकार व राज्य सरकार े याांच्यात 

द्दवत्तीय अद्दधकाराांची द्दवभागणी केलेली  आहे. भारतीय राज्यघटनेनसुार कें द्र सरकार व 

राज्य सरकार े याांना काही काये ठरवून द्ददलेली आहेत. ही काये पार पाडण्यासाठी कें द्र 

सरकार व राज्य सरकार ेयाांना मोठया प्रमाणात खचय करावा लागतो व हा खचय करण्यासाठी 

कें द्राला व राज्याला काही द्दवत्तीय अद्दधकार देण्यात आलेले आहेत. त्या द्दवत्तीय 

अद्दधकाराची द्दवभागणी खालीलप्रमाणे आह:े 
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१. कें द्र सरकारची उत्पन्न साधने:  

कें द्रीय कराांमध्ये पढुील वेगवेगळ्या कराांचा समावेश होतो: 

उत्पन्न कर, उत्पादन शयुाक , जकात कर (आयात-द्दनयायत कर), द्दनगम कर, तांबाखू व इतर 

भारतात उत्पाद्ददत वस्तूांवरील उत्पादन शयुाक (मादक पेय व औषधे वगळून), वारसा 

मालमते्तवरील कर (शेतजमीन वगळून), रयेावे, चलनातील नोटा व माणी, पोस्ट व तार, 

दूरध्वनी व प्रसारण, शेअर बाजार व वायदा बाजारातील व्यवहार द्दतद्दकटे कर, चेकस्, ह ांडी, 

द्दवमा पॉद्दलसी, शेअरचे हस्ताांतरण इ. साठी वापरण्यात दणेारी द्दतद्दकटे, रयेावे प्रवासी व 

मालावर आकारले जाणार ेटद्दमयनल कर, प्रवासी भाडे व माल भाडे इ. वरील कर इत्यादी 

कराांचा समावेश कें द्र सरकारच्या अखत्याररत होतो.  

१.  करआकारणी आद्दण  वसलुी व द्दवद्दनयोगसदु्धा कें द्र सरकारकडे असतो असे कर. उदा. 

द्दनगम कर, जकात कर. 

२.  कर आकारणी वसलुीसदु्धा कें द्र सरकारच करते; त्यातून प्राप्त झालेयाया उत्पन्नाचा 

ठरावीक भाग राज्य सरकारना द्ददला जातो असे कर. उदा. प्राद्दप्तकर, कें द्रीय उत्पादन 

कर. 

३.  कर आकारणी व  वसलुी देखील कें द्र सरकारच करते. त्यातून प्राप्त झालेले उत्पन्न 

पूणयतः राज्याांना द्ददले जाते असे कर. उदा. वारसा कर, रयेावे माल प्रवासी वाहतूक, 

शेतजमीन व्यद्दतररक्त इतर मालमते्तवरील मालमत्ता कर इत्यादी. 

४. कर आकरणी  कें द्र सरकार करते आद्दण  कराांची वसलुी आद्दण द्दवद्दनयोग करण्याचा 

अद्दधकार राज्याांकडे असतो असे कर. 

उदा. वैद्यकीय साधनसामग्रीवर तसेच स्वच्छतागहृासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीवर 

आकारले जाणार ेकर, औषधाांवरील कर, सौंदयय प्रसाधनावरील कर, स्टँप ड्यूद्दट इत्यादी. 

२. राज्य सरकारची उत्पन्न साधने:  

भारतीय राज्यघटनेनसुार काही कर आकारण्याचे स्वातांत्र्य राज्य सरकारना देण्यात 

आलेले आह.े या कराांची आकारणी, वसलुी तसेच द्दवद्दनयोग करण्याचा सांपूणय अद्दधकार 

राज्य सरकारना असतो.  

जमीन महसूल, शेती उत्पन्न कर, मादक पेये, अफू व इतर मादक औषधावरील उत्पादन 

शयुाक, शेतजद्दमनीवरील वारसा कर, मनोरांजन, जगुार इ. वरील कर, वीज उपभोग व 

द्दवक्रीवरील कर, रस्ते व जल-मागायद्वार ेकेयाया जाणाऱ्या माल व प्रवासी वाहतकुीवरील कर, 

मोटार गाडीवरील कर, स्थाद्दनक जकात, दरडोई कर इत्यादी कराांचा समावेश राज्य 

सरकारच्या उत्पन्न साधनाांमध्ये होतो. 

वरीलप्रमाणे भारतीय सांघराज्यातील घटनेमध्ये कें द्र व राज्य सरकाराांनी पार पाडावयाची 

काये व ती पूणय करण्यासाठी लागणारा द्दवत्तीय द्दनधी उभारण्यासाठीचे मागय याांचे द्दवभाजन 

केलेले आहे.  
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८.४ द्दवत्त आयोगाची काये (FUNCTIONS OF FINANCE 

COMMISSION)  

भारतीय सांघ राज्यात कें द्र सरकार, घटक राज्य  व कें द्रशाद्दसत प्रदेश याांच्यामध्ये राज्य 

घटनेतील मागयदशयक त्वानसुार  कायाांची आद्दण उत्पन्न मागाांची द्दवभागण केलेली आहे. 

जबाबदारीच्या दृष्टीने द्दवचार केयायास राज्याांकडे कयायाणकारी राज्याच्या द्दनद्दमयतीची 

जबाबदारी जास्त आद्दण उत्पन्न साधने मात्र मयायद्ददत आहेत. यातच काही कर ह ेकें द्र आद्दण 

राज्य याांच्यात द्दवभागलेले आहेत. द्दवभाजक कराांचा कें द्र आद्दण राज्याांना द्दकती वाटा 

द्दमळावा, यासाठी काय द्दनकष वापरावेत, राज्याांना द्दकती द्दवकासात्मक अनदुान द्यावे या 

द्दवषयी द्दशफारस करण्याची जबाबदारी घटनेने द्दवत्त आयोगावा सोपद्दवली आहे. 

भारतीय राज्य घटनेतील कलम २८० नसुार देशाचे राष्ट्रपती द्दवत्त स्थापना करतात, 

राष्टपती देशातील एका तज्ञ व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली द्दवत्त आयोगाची स्थापना करतात, 

अध्यक्षासोबत काही सदस्याांची द्दनयकु्ती द्दवत्त आयोगाचे सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींकडून केली 

जाते. प्रत्येक द्दवत्त आयोगाचा कालावधी पाच वषायचा असतो. पाच वषय पूणय होण्याच्या 

अगोदर नवीन द्दवत्त आयोगाची स्थापना केली जाते. द्दवत्त आयोगाकडे राष्टपती पढुील 

जबाबदारी सोपद्दवतात. 

१)  कें द्र आद्दण राज्य सरकार याांच्यात द्दवभाजक कराांपासून द्दमळणाऱ्या द्दनव्वळ उत्पन्नाचे 

द्दवभाजन कसे करायचे या बाबत द्दशफारस करणे. 

२)  घटक राज्याांना अनदुाने कोणत्या तत्वानसुार द्यायची या बाबत द्दशफारस करणे. 

३)  राष्टपतींनी द्दनदेश केयायाप्रमाणे कें द्र आद्दण राज्य सरकार याांच्यातील द्दवत्तीय 

सांबांधाबाबत शक्यता पडताळून पाहणे व द्दशफारस करणे. 

वरील तीन प्रमखु बाबींबाबत द्दशफारशी राष्टपतींना सादर करायच्या असतात. ह्या तीन 

द्दशफारशी करण्यासाठी भारतात १९५२ ते २०१५ या कालावधीत तेरा द्दवत्त आयोग 

स्थापन करण्यात आले. २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी चौदावा द्दवत्त आयोगाच्या 

द्दशफारशी द्दस्वकाराव्या गेयाया आहेत. आता पयांतच्या चौदा द्दवत्त आयोगाांनी आपयाया 

द्दशफारशी राष्टपतींना सादर केलेयाया आहेत. द्दवद्दवध द्दवत्त आयोगाांनी केलेयाया द्दशफारशींचे 

तीन गटामध्ये द्दवभाजन केले जाते. 

i)  प्राप्तीकर व इतर द्दवभाजक कराांचे कें द्र व राज्यात द्दवभाजन. 

ii)  कें द्राकडून घटक राज्याांनी द्ददली जाणारी अनदुाने.  

iii)  सांघराज्याकडून (कें द्र सरकार) घटक राज्याांना द्ददली जाणारी कजे.  

८.५ साराशं (SUMMMARY) 

भारतात सांघीय  द्दवत्त व्यवस्था असून कें द्र व राज्य याांच्यात काययके्षत्राची द्दवभागणी झालेली 

आहे. कें द्र व राज्य सरकारमध्ये साधनसामगु्री व जबाबदाऱ्याांची द्दवभागणी घटनेने स्पष्ट 
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केलेली आहे. या व्यवस्थेत घटनेचे स्थान मह्वपूणय आहे. राज्याांना त्याांच्या स्वत:च्या 

द्दवत्तीय साधनापासून उत्पन्न द्दमळते. तसेच कें द्र सरकारकडूनही स्थानाांतराच्या मागाय ने 

द्दवत्तीय साधनसामगु्री द्दमळते. यात कें द्र सरकारच्या करातील द्दहस्सा, सहाय्यक अनदुाने , 

कजे वगैरचेा समावेश होतो. कें द्राकडून राज्याांना द्दकती द्दहस्सा द्दमळेल हे कर व शयुाक आद्दण 

सहाय्यक अनदुाने याांच्यातील द्दहश्याच्या रूपाने द्दकती रक्काम राज्याांना स्थलाांतरीत केली 

जाते आद्दण कोणत्या त्वाच्या आधार े द्दह द्दवभागणी केली जाते. यावर अवलांबून असते. 

राज्याांच्या द्दवत्तीय गरजा, राज्यातील लोकसांख्या, वसलुी मागासपणा वगैर े द्दनकषाच्या 

आधार ेसाधन सामगु्रीची वाटणी केली जाते. 

कें द्र सरकार व राज्य सरकार ेयाांच्यातील द्दवत्तीय सांबधात लवद्दचकता आणण्याचे कायय द्दवत्त 

आयोग करतो. द्दवत्त आयोग वेयद्दक्तक ग्राद्दशकरापासून द्दमळणाऱ्या उत्पनाचे वाटप. कें द्रीय 

उत्पादन कराचे वाटप, मालमते्तवरील करापासून द्दमळणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप, कें द्र 

सरकाराांना द्यावयाची अनदुाने वगैर ेबाबतीत द्दशफारशी करतात.  

८.६ प्रश्न (QUESTIONS) 

१. भारतातील सांघराज्य द्दवत्तव्यवस्था यावर टीप द्दलहा.       

२. कें द्रात व राज्यात द्दवत्तीय साधनसामग्रीचे द्दवभाजन यावर भाष्ट्य करा. 

३. द्दवत्त आयोगाची काये स्पष्ट करा. 

 

 

***** 

 


