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सार्वजनिक नर्त्त/ Public Finance
सरकारचे महसूल आणि खचच , सार्चजणिक कजच , आणथचक प्रशासि आणि णर्त्तीय धोरिाचा अभ्यास याला सार्चजणिक णर्त्त
म्हितात. सार्चजणिक णर्त्त खालील णर्भागाां मध्ये णर्भागले जाऊ शकते .
1. सार्चजणिक महसूल
2. सार्चजणिक खचच
3. सार्चजणिक णर्भाग
4. णर्त्तीय धोरि
5. आणथचक प्रशासि

नर्त्तीय धोरण
•

णर्त्तीय धोरि हे असे माध्यम आहे ज्याद्वारे सरकार एखाद्या दे शाच्या अथचव्यर्स्थे र्र लक्ष ठे र्ण्यासाठी आणि प्रभाणर्त
करण्यासाठी सरकार आपल्या खचाच चे स्तर आणि कर दर समायोणजत करते.

•

चलिणर्षयक धोरिाची ही एक प्रशांसिीय रििीती आहे (ज्याद्वारे मध्यर्ती बँक एखाद्या दे शाच्या पैशाच्या पुरर्ठ्यार्र
प्रभार् टाकते).

•

ही दोि धोरिे दे शाच्या आणथचक उणिष्ाां िा णिदे णशत करण्यासाठी णर्णर्ध सांयोजिाां मध्ये र्ापरली जातात.

•

णर्त्तीय धोरि सरकारच्या कर आकारिी आणि खचाच च्या णििचयाां शी सांबांणधत आहे .

•

णर्त्तीय धोरि हा दे शाच्या एकूि आणथचक चौकटीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि म्हिूिच त्याच्या सामान्य आणथचक
धोरि धोरिाशी जर्ळू ि जोडलेले आहे .

नर्त्तीय धोरणाचे प्रकार
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नर्स्ताररत आनथवक धोरण
शासकीय खचाच त र्ाढ आणि/णकांर्ा कर कमी केल्यामुळे सरकारची बजेट तूट र्ाढते णकांर्ा बजेट अणधशेष कमी होतो, अशी
व्याख्या केली जाते.
सरकार पुढील आधारार्र णर्स्ताररत णर्त्तीय धोरि स्वीकारू शकते:
•

सरकारिे दे शाां तगचत णकांर्ा परदे शी स्रोताां कडूि कजच घे िे.

•

िोटाां ची छपाई

•

परकीय चलिसाठा मधूि खचच करिे

या धोरणाचे तोटे
•

छपाईचा दु ष्पररिामम्हिजे तो महागाईकडे िेतो.

•

जर सरकारिे परदे शातूि जास्त कजच घे तले तर ते कजाच च्या सांकटाकडे िेईल.

•

जर ते त्याच्या परकीय चलि साठ्यार्र कमी पडले तर व्यर्हारतोल असांतुलि णिमाच ि होऊ शकते.

संकुनचत नर्त्तीय धोरण
शासकीय खचाच त घट आणि/णकांर्ा कराां मध्ये र्ाढ यामुळे सरकारची अथचसांकल् पीय तूट कमी होते णकांर्ा त्याचे बजेट अणधशेष
र्ाढते अशी त्याची व्याख्या आहे .
तटस्थ नर्त्तीय धोरण
जेव्हा अथचव्यर्स्था समतोल असते तेव्हा हे सहसा हाती घेतले जाते. शासकीय खचच पूिचपिे कर महसूल द्वारे पुरणर्ला जातो
आणि एकूिच अथचसांकल् पाच्या पररिामाचा आणथचक णियाकलापाां च्या पातळीर्र तटस्थ पररिाम होतो.

नर्त्तीय धोरणाची साधिे
राजकोषीय धोरि कायदे शीर आणि/णकांर्ा सरकारच्या कायचकारी शाखाां द्वारे चालते. णर्त्तीय धोरिाची दोि मुख्य साधिे आहे त:
1. शासकीय खचच
2. कर
एकूि अथचव्यर्स्थेर्र सरकारी खचच , कर आकारिी आणि कजाच चा प्रभार् खूप महत्त्वाचा आहे . अिेक सार्चजणिक र्स्तू आणि
सेर्ाां र्रील खचाच साठी णर्त्तपुरर्ठा करण्यासाठी सरकार कर सांकणलत करते.
शासकीय खचव
याला सरकारी खचच म्हिूि दे खील ओळखले जाते ज्याचे र्गीकरि खालील शीषचकाां खाली करता येते:
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1. भांडर्ली खचव
•

हे ते सरकारी खचच आहे त ज्यामुळे भौणतक णकांर्ा आणथचक मालमत्ता णिमाच ि होते णकांर्ा आणथचक दाणयत्ाां मध्ये घट होते.
यात समाणर्ष् आहे :

•

उदा., णर्णर्ध णर्कास प्रकल् पाां तील मोठ्या गुांतर्िूका, शासकीय कजाच ची परतफेड, राज्य शासि र् शासकीय
कांपन्याां िा णदले ले कजच इत्यादी भाां डर्ली खचाच ची उदाहरिे आहे त.

2. महसुली खचव
•

हे असे खचच आहे त की केंद्र सरकारच्या भौणतक णकांर्ा आणथचक मालमत्तेच्या णिणमचतीऐर्जी दै िांणदि खचाच च्या हे तूांसाठी
केले ला खचच. हे सांबांणधत आहे :

•

शासिाचा प्रशासकीय खचच , हा खचच शासकीय कमचचाऱयाां चे पगार र् भत्ते , णिर्ृ त्ती र्ेति, र्ैदयकीय सेर्ा आणि
सार्चजणिक आरोग्ाां चा खचच , राज्य सरकार आणि इतर पक्षाां िा दे ण्यात आले ली अिु दािे.

•

भाां डर्ली आणि महसूल दोन्ही खचाच चेही अांदाजपत्रकातील दस्तऐर्जाां मध्ये योजिा आणि णबगर योजिा म्हिूि
र्गीकरि करण्यात आले आहे .

•

योजिा खचच केंद्रीय योजिाां र्र खचच (पांचर्ाणषचक योजिा) आणि राज्य आणि केंद्रशाणसत प्रदे श योजिाां साठी केंद्रीय
सहाय्य सांबांणधत आहे .

•

णबगर योजिा खचच - सरकारच्या सामान्य, आणथचक आणि सामाणजक सेर्ाां च्या णर्स्तृत श्रेिीचा समार्ेश करते. णबगर
योजिा खचाच चे मुख्य मुिे आहे त:
1. व्याज भरिे
2. सांरक्षि सेर्ा
3. अिुदािे
4. पगार
5. णिर्ृत्तीर्ेति

बाजारातील कजच , बाह्य कजच आणि णर्णर्ध राखीर् णिधीर्रील व्याज दे यके ही योजिा िसले ल् या महसूल खचाच चा सर्ाच त मोठा
घटक आहे . सांरक्षि खचच हा या अथाच िे र्चिबद्ध खचच आहे की राष्रीय सु रक्षे च्या णचां ता लक्षात घे ता, यात मोठ्या प्रमािात कपात
करण्यास फारसा र्ार् िाही. सबणसडी हे एक महत्त्वाचे धोरि साधि आहे ज्याचे लक्ष्य कल् याि र्ाढर्िे आहे .

स्वातं त्र्योत्तर काळातील सार्व जनिक खचाव च्या प्रर्ृ त्ती
खाली णदले ल् या कोष्कािुसार स्वातांत्र्योत्तर काळातील १९९१-९२ पासूि काही णिर्डक र्षाच तील सार्चजणिक खचाच तील प्रर्ृत्ती
दाखर्ली आहे . या णिरीक्षिार्रूि स्पष् होते की, एकूि सार्चजणिक खचाच त फार मोठ्या प्रमािात र्ाढ झाले ली आहे .
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No

र्र्व

एकूण खचव (कोटी ₹)

1

1991-1992

72,317

2

2001-02

3,62,450

3

2005-06

5,06,123

4

2009-10

10, 24,0487

5

2015-16

11,95,025

6

2016-17

13,74,203

7

2017-18

14, 35, 233

8

2018-19

17,29,682

स्रोत: सांबांणधत र्षाच तील भारत सरकारचा आणथच क पाहिी अहर्ाल 2018-2019

शासकीय महसू ल
सरकारी महसुलाचे खालीलप्रमािे र्गीकरि केले जाते.
महसूल जमा
महसूल जमा त्या जमा म्हिू ि पररभाणषत केल् या जाऊ शकतात ज्यामुळे कोितेही दाणयत् णिमाच ि होत िाही णकांर्ा सरकारच्या
मालमत्तेमध्ये कोितीही घट होत िाही. ते णियणमत आणि आर्ती स्वरूपाचे आहे त आणि सरकार त्याां िा सामान्य
णियाकलापाां मध्ये प्राप्त करते.
कर महसूल
कर महसुलामध्ये केंद्र सरकारकडूि आकारण्यात ये िाऱया कर आणि इतर कतचव्याां चा समार्ेश असतो. कर महसूल हा
महसूल प्राप्तीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि खालील कराां चा समार्ेश आहे :
1. प्राप्तप्तकर: र्ैयप्तिक र्ेति आणि उत्पन्नार्र कर.
2. कॉपोरे ट कर: कांपन्या आणि कॉपोरे शिर्र कर.
3. उत्पादि शुल्क: दे शाां तगचत उत्पाणदत र्स्तूांर्र शुल्क आकारले जाते.
4. सीमाशुल्क: भारतात आयात आणि णियाच त केलेल्या मालार्र लादलेले शुल्क.
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5. सेर्ा कर: णर्णशष् सेर्ा व्यर्हाराां र्र सेर्ा प्रदात्याां र्र सरकारकडूि आकारण्यात ये िारा कर.
6. सांपत्ती कर: करदात्याच्या णिव्वळ सांपत्तीर्र आकारिी. हा मालमत्तेच्या मालकीतूि णमळिाऱया फायद्याां र्र कर आहे .
7. णगफ्ट टॅ क्स: एका व्यिीकडूि दु सऱयाला मालमत्ते च्या हस्ताां तरिार्रील कर, मोबदल्यात काहीही, णकांर्ा पूिच
मूल्यापेक्षा कमी, प्राप्त होत िाही.
दे िगी दे ण्याचा हे तू भेटर्स्तू आहे णकांर्ा िाही, तरीही कर लागू होतो. सांपत्ती कर, भेट कर आणि इस्टे ट ड्युटी (आता रि
केलेले) सारखे कर महसूल उत्पन्नाच्या दृष्ीिे कधीही फारसे महत्त्वाचे राणहलेले िाहीत आणि अशा प्रकारे त्याां िा कागदी कर
म्हिूि सांबोधले गेले आहे .
कराां चा फायदा असा आहे की तो सरकाराां साठी पैसा उभा करतो.
निगर कर महसूल
प्रशासि, व्यापारी उपिम, दे िग्ा आणि अिु दािे इत्यादीांद्वारे णमळाले ल्या सार्चजणिक उत्पन्नाला करे तर उत्पन्न असे म्हितात. हे स्रोत
करापेक्षा णभन्न आहे त.

•

केंद्र सरकारच्या कजाच च्या व्याज पार्त्या;

•

शासिािे केलेल्या गुांतर्िु कीर्र लाभाां श आणि िफा;

•

सरकारकडूि णदल्या जािाऱया सेर्ाां साठी फी आणि इतर पार्त्या; आणि

•

परदे शी दे श आणि आां तरराष्रीय सां स्थाां कडूि रोख अिु दाि

भांडर्ली जमा
सरकारच्या त्या सर्च प्राप्ती आहे त जे दाणयत् णिमाच ि करतात णकांर्ा आणथचक मालमत्ता कमी करतात त्याां िा भाां डर्ली
जमा/प्राप्ती म्हितात.
भाां डर्ली जमाचे मुख्य घटक खालीलप्रमािे
•

सरकारिे जितेकडूि उचलले ले कजच ज्याला बाजार उधार म्हितात,

•

कोषागार णबलाां च्या णर्िीद्वारे ररझव्हच बँक ऑफ इां णडया (RBI) आणि व्यार्साणयक बँका आणि इतर णर्त्तीय सांस्थाां कडूि
सरकारकडूि घेतले ले कजच ,

•

परदे शी सरकार आणि आां तरराष्रीय सां स्थाां कडूि णमळाले ले कजच ,

•

केंद्र सरकारिे णदले ल् या कजाच ची र्सुली,

•

लहाि बचत (पोस्ट ऑणफस बचत खाती, राष्रीय बचत प्रमािपत्रे इ.),

•

भणर्ष्य णिधी, आणि

•

सार्चजणिक क्षेत्रातील उपिमाां मधील समभागाां च्या णर्िीतूि प्राप्त झाले ल् या णिव्वळ जमा

