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பபொருளொதொரம் பகுதி - 12 

12. நிதியியல் பைொள்கை 

ப ொது நிதியியல் அல்லது அரசின் நிதி என் து ப ொருளொதொரத்தின் ஒரு 
கிளளயொகும். இது ஆண்டு நிதிநிளல அறிக்ளக (BUDGET) , அரசின் வருவொய் மற்றும் 
பசலவினங்களளப்  ற்றியதொகும். இது அரசொங்கத்தின் நிதியியல் பகொள்ளகப்  ற்றிய 
மதிப் டீொகும். இது அரசின்  வழிமுளறகள் மற்றும் முயற்சிகளளப்  ற்றி 
அளடயொளம் கண்டு பகொள்ளுதலும் ஆய்வு பசய்தலுமொகும். 

 ப ொது நிதி என் து அரசின் நிதி சொர்ந்த பசயல் ொடுகளொகும். இது அரசின் 
கருவூல பசயல் ொடுகளளொடும் பதொடர்புளடயதொகும். ப ொது நிதி என் து நிதிப் 
ப ொருளொதொரம் (Fiscal Economy) என்றும் அளழக்கப் டும். 

  ண்ளடய கொல அரசுகள் 1. உள்நொட்டு சட்ட ஒழுங்ளகப்  ொதுகொத்தல் 2. 
நொட்ளடப்  ொதுகொத்தல் 3. நீதி நிர்வொகம் மற்றும் 4. ப ொது நிர்வொகம் ஆகிய 
இன்றியளமயொத  ணிகளள மட்டுளம ளமற்பகொண்டன. அந்த அரசுகள் கொவலர் 
அரசுகள்(Police State) என அளழக்கப் ட்டன. 

 இன்ளறய நவனீ அரசொனது எண்ணற்ற வளர்ச்சி, முண்ளணற்ற திட்டங்கள் 
மற்றும் மக்களளச் சொர்ந்த ப ொது நலத் திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் 
பகொடுத்து பசயலொற்றுகிறது. ஆகளவ நவனீ அரளசப் ப ொது நல அரசு (Welfare  
State) என் ர். இத்தளகய நவனீ அரசுகள் ப ருகிவரும் அரசின் 
பசலவினங்களுக்கொக நிதி ஆதொரங்களள திரட்ட ளவண்டும். 

 இன்ளறய கொலத்தில் நிதிப்ப ொருளொதொரமொனது ப ரிய அளவு மொற்றத்ளத 
உருவொக்கியுள்ளது. இம்மொற்றங்களள நிதிக்பகொள்ளக மூலமொக அறிந்துக் 
பகொள்ளலொம். இந்நிதிக்பகொள்ளக அரசின் ள ரியல் ப ொருளொதொர (Macro Economic) 
 ணிகளளொடு பதொடர்புளடயது. இக்பகொள்ளக அரசின் வரிக்பகொள்ளக அரசின் 
பசலவினம், மற்றும்  ணக் பகொள்ளகளயொடு ளசர்ந்ததொகும். 

 இக்பகொள்ளக ப ொருளொதொர ளகொட் ொடு மற்றும் ப ொது நிதிக் ளகொட்ப் ொட்ளடொடு 
இளணந்தது. 

இலக்ைணம் 

 ள ரொசிரியர் டொல்டன்: ப ொது நிதி என் து அரசின் வருவொய் அற்றும் 
பசலவினங்களளப்  ற்றியதொகும். இளவ ஒன்ளறொளடொன்று சரி பசய்து 
பகொள்ளும் என வளரயளற தந்துள்ளொர். 
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 ள ரொசிரியர்  ின்ளல சிரொஸ்: ப ொது நிதி என் து அர்சின் பசலவின 
பகொள்ளகயும், நிதி ப ருக்கத்ளதயும்  ற்றியளத ஆகும். 

பபொது நிதியின் உள்ளடக்ைங்ைள் 

1. ப ொதுச் பசலவு 
2. ப ொது வருவொய் 
3. ப ொதுக்கடன் 
4. நிதி நிருவொகம் 
5.  கூட்டொட்சி முளற (மத்திய மொநில நிதி உறவுகள்) 

1. பபொதுச் பெலவு 

நவனீ அரசு ஒரு நல அரசு. எனளவ அதிக ட்ச ப ொது நலத்ளத நிளலநொட்டுவது 
அதனுளடய ப ொறுப் ொக உள்ளது. இதற்கொக அரசு  லவளகயொன  ணிகளள 
ளமற்பகொள்ளும். இதனொல் அரசுக்கு அதிகமொன  ணச் பசலவுகள் ஏற் டும். 
இப் ிரிவில் அரசின் அடிப் ளடக் பகொள்ளகயொனது அரசின் நிதி ஆதொரங்களள 
 ல்ளவறு வளர்ச்சி  ணிகளுக்கொகச் பசலவு பசய்வளதயொகும். 

2. பபொது வருவொய் 

 அரசு ப றுகின்ற வருவொய், அரசின் வருவொய் எனப் டும். இது அரசின் 
வருமொனத்ளத எவ்வொறு ப ருகச் பசய்வது என் ளத  ற்றியும், வரிவிதிப் ின் 
பகொள்ளககளளப்  ற்றியும், அதளனொடு சம் ந்தப் ட்ட  ிரச்சிளனகளளயும் 
சொர்ந்ததொக உள்ளது. ப ொதுவருவொயொனது வரி வருவொய், வரி அல்லொத 
வருவொளய உள்ளடக்கியதொகும். 

 வரிவருவொய் என் து  லவளகயொன வரிகள், வரித்தொக்கம்(Impact) மற்றும் வரி 
நிகழ்வுகள் (incident)  ற்றியதொகும். 

 வரியில்லொத வருவொய்: வணிக வருவொய் (ப ொது துளறயின் விற் ளனயொல் 
கிளடத்த வருவொய் மற்றும் இலொ ம்), நிர்வொக வருவொய் (கட்டணங்கள், 
அனுமதிகட்டணங்கள், சிறப்புத் தீர்ளவகள்), பவகுமதி மற்றும் மொனியங்கள் 

3. பபொதுக்ைடன் 

 ப ொது மக்களிடமிருந்து அரசு ப றும் கடன்களுக்குப் ப ொதுக்கடன் என்றும் 
கூறுவர். நவனீ அரசொனது தன்னுளடய பசலவினங்களள, வரிகள் மற்றும் 
வரிகள் அல்லொத வருவொய்கள் மூலம் சமொளிக்க முடியொத ஒரு நிளலயில் 
உள்ளது. ஆகளவ அரசின் வருவொயொனது அரசின் பசலளவக் கொட்டிலும் 
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குளறவொகளவ உள்ளது. இதனொலரசொனது உள்நொட்டு மற்றும் பவளிநொட்டு 
கடன்கள் வொங்குவதற்கு உந்தப் டுகிறது. 

 உள்நொட்டு  கடன் என் து, அரசு ப ொது மக்களிடமிருந்தும், வணிக 
உங்கிகளிடமிருந்தும், ளமய வங்கிகளிடமிருந்தும் கடன் ப றுவதொகும். 

 பவளிநொட்டுக்கடன் என் து, உலக வங்கி,  ன்னொட்டு நிதி நிறுவனம் மற்றும் 
அயல் நொடுகளிலிருந்து ப றுகின்ற கடனொகும். 

4. நிதி நிர்வொைம் 

 அரசின் நிறுவனங்கள், அரசின்  ணிகள் மற்றும் அரசின் இயந்திரங்களளொடு  
சொர்ந்த நிதி நடவடிக்ளககளள நிதி நிர்வொகமொகும். 

 நிதி நிர்வொகம் என் து, வரவு-பசலவுத் திட்டங்களள வடிவளமத்தல், 
உருவொக்குதல், ஒப் ளித்தல் மற்றும்  ொரொளுமன்றம், சட்டமன்றங்களில் 
தொக்கல் பசய்தல், தணிக்ளக பசய்தல், நளடமுளறப் டுத்துதல் ஆகியவற்ளற 
 ற்றியது. 

5. கூட்டொட்ெி நிதி 

 ப ொதுநிதியின் ஒரு உட் ிரிளவ கூட்டொட்சி நிதியொகும். 
 கூட்டொட்சி என் து இரண்டு (அ) அதற்கு ளமற் ட்ட அரசுகளின் கூட்டளமப்பு. 

கூட்டொட்சி அளமப் ில் ளமய, மொநில மற்றும் உள்ளூர் அரசுகள் 
ஒருங்கிளணந்து, இவ்வரசுகளிளடளய நிலவுகிற நிதி உறவு முளறகள்  ற்றி 
ஆரய்கிறது. 

வரி என்பதன் பபொருள் 

வரிகள் மூலம் ப றப் டுகின்ற வருமொனளம ப ொது வருவொயின் முக்கிய 
வருமொனமொகும். ஒரு குடிமகன் (அ) ஒரு நிறுவனம் அரசுக்குக் கட்டொயமொகச் 
பசலுத்தக்கூடிய ஒரு பசலுத்துளகளய வரி எனப் டும். 

வரி-இலக்ைணம் 

ள ரொசிரியர் பசலிக்ளமன்: வரி என் து ஒரு குடிமகன் அரசுக்கு கட்டொயமொக 
பசலுத்தும், பசலுத்துளக. அரசிடம் இருந்து எந்தவித ளநரடி நன்ளமயும் 
எதிர் ொர்க்கொமல், கட்டொயமொக பசலுத்த ளவண்டியளத வரி எனப் டும் என கூறுகிறொர். 

வரி விதிப்பின் விதிைள் 

ஆடம் ஸ்மித்தின் வரிவிதிப்புக் பகொள்ளககள்: சமத்துவ விதி, பதளிவு விதி, வசதி 
விதி, சிக்கன விதி 
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1. ெமத்துவ விதி 

ஒருவன் தன் சக்திக்ளகற்  வரி பசலுத்துவளத இதனுளடய பகொள்ளகயொகும். 
ஏளழகள் மீது குளறவொக்வும்,  ணக்கொரர்கள் மீது அதிகமொகவும் வரி விதித்தல் 
ளவண்டும். வரிவிதிப் ொனது நீதியின் அடிப் ளடயில் அளமய ளவண்டும். 

2. பதளிவு விதி/ உறுதி விதி 

ஒவ்பவொரு குடிமகனும் தொன் பசலுத்தளவண்டிய வரியின் அளவு, எவ்பவொழுது வரி 
பசலுத்தளவண்டும், யொரிடம் பசலுத்த ளவண்டும் என் ளத அறிந்திருக்க ளவண்டும். 

3. வெதி விதி 

வரி பசலுத்துதல், வரி பசலுத்துளவொருக்கு வசதியொகவும்  ொரம் குளறந்த்தொகவும் 
இருத்தல் ளவண்டும். எ.கொ. சம் ளத்திலிருந்து  ிடித்தம் பசய்யப் டும் வருமொன வரி, 
 ண்டங்கள் மீதொன வரிகள் ப ொருட்களள வொங்கும் ள ொளத ப றப் டுதல். 

(உ.ம்) அறுவளடளயொடு ப றப் டும் நிலவரி 

4. ெிக்ைன விதி 

 வரிச்சட்டங்கள் மற்றும் வழி முளறகள் எளிதொனதொகவும், மக்களது வருமொன 
வரிகளளக் குளறந்த அளவில்  யன் டுத்துவதொகவும் அளமதல் ளவண்டும். 

வரிைளின் வகைைள் 

 ளநர்முக மற்றும் மளறமுக வரிகள் 
 விகித வரிவிதிப்பு, வளர்வதீ முளற, ளதய்வதீமுளற, மீதவளர்வதீ முளற 
 மதிப்புக்கூட்டு வரி(VAT) 
 ஒன்று(அ)  லதரப் ட்ட வரிகள் 

நநர்முை மற்றும் மகைமுை வரிைள் 

 ள ரொசிரியர் டொல்டன்: ளநர்முக வரி என் து யொர் மீது வரி விதிக்கப் ட்டளதொ, 
அவளர வரி பசலுத்துவதொகும், ளநர்முக வரியில் வரி பசலுத்து வளர, 
வரிச்சுளமளயச் சுமக்களவண்டும். எ.கொ: வருமொனவரி, பசொத்துவரி, பவகுமதி, 
தீர்ளவவரி 

 மளறமுக வரி: ஒருவர் மீது வரிவிதிக்கப் ட்டு, மற்பறொருவர்  குதியொளவொ(அ) 
முழுளமயொகளவொ வரி பசலுத்துவதொகும். மளறமுகவரியில், 
வரிவிதிக்கப் ட்டவர் ளவறு, வரிச் சுளமளயச் சுமப் வர் ளவறு. எ.கொ: சுங்கவரி, 
விற் ளன வரி 
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மத்திய மற்றும் மொநில அரசுைளின் வரிைள் 

இந்திய அரசியல் அளமப்புச் சட்டத்தின் டி இந்தியொவில் மத்திய, மொநில 
அரசுகளுக்கு வரிகள் விதித்து வசூலிக்கும் உரிளமகள் வழங்கப் ட்டுள்ளன. 

மத்திய அரசு விதிக்கும் வரிைள் 

மத்திய அரசுக்கு இரு முளறகளில் வருமொனம் கிளடக்கிறது. 

1. வரி சொர்ந்த வருமொனம், 2. வரி சொரொத வருமொனம் 

வரி ெொர்ந்த வருமொனம் 

 ளவளொண்ளம வருமொனம் தவிர்த்தி  ிற வருமொனங்களின் மீதொன வரிகள், 
நிருவனங்களின் மீதொன வரிகள், பசலவனீங்கள் மீதொன வரிகள், பசொத்துக்கள் மீதொன 
வரிகள், அன் ளிப்பு வரிகள், பசல்வ வரிகள், மூலதனத்தின் மீதொன வரிகள், 
ஆயத்தீர்ளவ வரிகள், சுங்கத்தீர்வுகள்(ஏற்றுமதி, மற்றும் இறக்குமதி வரிகள்) 

மத்திய அரெின் வரிெொரொ வருவொய்ைள் 

 நிதிசொர்  ணிகள், வட்டி வருவொய்கள், இலொ   ங்குகள், ப ொய்ஹுப்  யன், 
 ணிகள், சமூக , சமுதொயப்  யன்  ணிகள், ப ொருளொதொர  யன்  ணிகள் 

மொநில அரெின் மூலம் விதிக்ைப்படும் வரிைள் 

 நில வருவொய்(வரி, தீர்ளவ வசூலிப்பு உட் ட) 
 விற் ளன மற்றும் பசய்தித்தொள் தவிர மற்ற ப ொருள்கள் மீதொன வரிகள் 
 ளவளொண்ளம நிலம் சொர் ொன ளவளொண்  ன்ளண வரிகள் 
 மதுவளககள் மீது விதிக்கப் டும் ஆயத்தீர்ளவகள் 
 ஒரு மொநிலத்திலிருந்து,  ிறிபதொரு மொநிலத்திற்குப்  ண்டங்களளக் 

பகொண்டுவரும் ள ொது விதிக்கப் டும் வரிகள். 
 கனிமப் ப ொருள்களின் உரிமங்கள் மீது விதிக்கப் டும் வரிகள் 
 மின்சொரொ நுகர்வு,விற் ளன மீதொன வரிகள் 
 விலங்குகள்,  டகுகள், வொகனங்கள் மீது விதிக்கப் டும் வரிகள் 
 இருப்புப் ொளத, உள்நொட்டு நீர்வழி ஆகியவற்றில் பகொண்டு பசல்லும் 

சரக்குகல்,  யணிகளின் மீது விதிக்கப் டும் வரிகள் 
 முத்திளரத்தொள் வரிகள், நீதிமன்ற கட்டணம், மற்றும்  திவுக் கட்டணங்கள் 
 ப ொழுதுள ொக்கின் மீது விதிக்கப் டும் வரிகள் 
 விளம் ரங்கள், பசய்தித்தொள் தவிர்த்து  ிற விளம் ரங்கள் மீதொன வரிகள் 
 பதொழில்கள், வர்த்தகம், ளவளலகள் மீதொன வரிகள் 
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 நீர்ப் ொசனம் மற்றும் கொடுகள் மூலம் கிளடக்கும்  வரிவருமொனங்கல் 
 மத்திய அரசின் மொஇயங்கள் மீதொன வரிகள் 
  ிற வருமொனங்கள், அதொவது  திவுக்கட்டணம், வருமொன வரியில் ஒரு  குதி, 

குங்கவரிகள் மற்றும் கடன்கள் மீதொன வரிகள் 
நிதிக்குழு தகலவர்ைள் 

நிதிக்குழு ஆண்டு தகலவர் பெயல்பொட்டுக்ைொலம் 

முதல் 1951 ளக. சி. நிளயொகி 1952-1957 

இரண்டொம் 1956 நை. ெந்தொனம் 1957-1962 

மூன்ைொம் 1960 அநெொக் குமொர் 
ெந்தொ 

1962-1966 

நொன்ைொம் 1964 பி.வி.ரொஜ்மன்னொர் 1966-1969 

ஐந்தொவது 1968 மைொவரீ் தியொைி 1969-1974 

ஆைொவது 1972 நை. 
பிரம்மொனந்தொ 
பரட்டி 

1974-1979 

ஏழொவது 1977 J.M. Shelat 1979-1984 

எட்டொவது 1983 ஒய் பி ெவொன் 1984-1989 

ஒன்பதொவது 1987 N.K.p. ெொல்பவ 1989-1995 

பத்தொவது 1992 நை ெி பந்த் 1995-2000 

பதிபனொரொவது 1998 A M குஸ்ரு 2000-2005 

பன்னிரண்டொவது 2003 ெி ரங்ைரொஜன் 2005- 2010 

பதிமூன்ைொவது 2007 Dr. விஜய் எல் 
நைல்ைர் 

2010-2015 

பதினொன்ைொவது 2012 யொை 
நவணுநைொபொல் 
பரட்டி 

2015-2020 

    

யூனியன் பிரநதெங்ைள் 

யூனியன்  ிரளதசங்களுக்கு நிதியுதவிளய மத்திய அரசொங்கம் அளிக்கும். 
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வரிவிதிப்பு முகைைள் 

1. விைித வரி விதிப்பு முகை(Proportional Tax) 

வருமொனம் அதிகமொனொலும் குளறந்தொலும் வரிவிதிப் ில் மொற்றம் ஏற் டொது. 
ஏளழகளுக்கும்,  ணக்கொரருக்கும் ஒளர மொதிரியொன வரிவிகிதம் விதிக்கப் டும். 

2. வளர்வதீ வரிவிதிப்பு முகை(Progressive Tax) 

 வரியின் அடிப் ளட தளம் அதிகரிக்கும் ள ொது, வரி விகிதமும் 
அதிகரிக்கின்றது. வருமொனம் அதிகரித்தொல் வரிவிகிதமும் அதிகரிக்கும். 

(எ.கொ) வருமொன வரி. இந்நொன்கு முளறகளுள் வளர்வதீ அரிவிதிப்பு முளறளய 
சிறந்தது. 

3. நதய்வு வதீ வரிவிதிப்புமுகை(Regressive Tax) 

 வருமொனம் உயரும்ள ொது, பசலுத்தளவண்டிய வரி விகிதம் குளறந்தொல், அது 
ளதய்வு வதீ வரி எனப் டும். இந்த முளறயில் ணக்கொரளரவிட ஏளழகள் மீது 
வரிச்சுளம அதிகரிக்கிறது. எனளவ இத்தளகயொன வரிவிதிப்பு நியொயமற்றதொகும். 

4. மித வளிர்வதீ வரிவிதிப்பு முகை(Degressive Tax) 

 விகிதமுளற வரி விதிப்பு, வளர்வதீ வரிவிதிப்பு ஆகிய இரண்டும் ளசர்ந்த 
கலளவளய மித வளர்வதீ வரிவிதிப் ொகும். 

 இதில் வருவொய் உயர, உயர வரிவதீமும் ஒரு குறிப் ிட்ட அளவு வளர 
உயர்ந்து  ின்பு சீரொன நிளலளய அளடகிறது. இங்கு வருவொய் உயர்ந்தொலும், 
வரிவிகிதம்  உயர்வதில்ளல. 

 இவ்வரிமுளறயில் உயர் வருமொனம் ஈட்டு வர்கள் குளறந்த வருமொனம் 
ஈட்டு வர்களளக் கொட்டிலும் குளறவொன தியொகத்ளதளய ளமற்பகொள்கின்றனர். 

ஆண்டு நிதி நிகல அைிக்கை(Budget) 

 அரசின் வரி வருவொய் மற்றும் ப ொது கடன்களளப்  ற்றிய தீர்மொனங்கள் 
ஆண்டு நிதிநிளல அறிக்ளகயில் வரவு பசலவுத் திட்டத்தில் 
அளிக்கப் டுகின்றன. 

 வளர்ச்சிக்கும், திட்டம் தீட்டுதலுக்கும் வரவு பசலவுத் திட்டமொனது 
இன்றியளமயொதது. 

 அரசின் நிதி பகொள்ளககள், வரிக் பகொள்ளககள், மூலதனப்  ிறப் ிடங்கள், 
ளசமிப்பு அளவுகள், வளங்களின்  யன் ொடுகள், மூலதன் ஆக்கங்கள்  ற்றிய 
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விளக்கங்கள், வளர்ச்சித் திட்டங்களின் ளநொக்கங்களள அளடய 
திட்டவட்டமொன பகொள்ளக வழிமுளறகளள இவ்வரவு பசலவுத் திட்டம் 
வளரந்து தருகிறது. 

 இது அரசின் வர்வு-பசலவுகளளொடு கூடிய ஒரு நிதி ஆண்டிற்கொன (ஏப்ரல் 1 
முதல் மொர்ச் 31 முடிய) அறிக்ளக. 

  ட்பெட் என்னும் பசொல்  ிபரஞ்சு பமொழிச் பசொல்லொன(Bougette) என்ற 
 தத்திலிருந்து உருவனது. Bougette என் தற்கு சிறிய ள  என்று ப ொருள். 
நொடொளுமன்றத்தில் சமர்ப் ிக்கப் ட ளவண்டிய இவ்வறிக்ளகளய (மொநில 
சட்டமன்றத்திலும்) நிதி அளமச்சர்கள் இப்ள யில் ளவத்துதொன் பகொண்டு 
வருவது வழக்கம். 

வகரயகைைள் 

 நபரொெிரியர் டிமொக்:  வரவு பசலவுத் திட்டம் என் து ஒரு குறிப் ிட்ட 
கொலகட்டத்தில் சமமொக கணக்கிட்ட வரவு மற்றும் பசலவு என்கிறொர். 

 நிர்வொகத்ளதப் ப ொறுத்தவளரயில் முந்ளதய பசயல் ொட்டிளனப்  திவு 
பசய்தல், நிகழ்கொலத்தின் கட்டுப் டுத்தும் முளறயொகவும் மற்றும் 
எதிர்கொலத்ளத  ிரதி லிக்கும் ஒரு திட்டமொகும். 

வரவு- பெலவுத் திட்டத்தின் வகைைள் 

1. சமநிளல வரசு-பசலவுத்திட்டம் 

2. சமனற்ற வரவு – பசலவுத் திட்டம் எனவும் இரண்டு வளகப் டும். 

ெமநிகல வரவு- பெலவுத் திட்டம்(Balanced Budget) 

  ரசின் திட்டமிடப் ட்ட பசலவுகளும், வருவொயும் சமமொக இருப் ின் அது 
சமநிளல வரவு- பசலவுத் திட்டம் எனப் டும். 

ெமனற்ை வரவு பெலவுத் திட்டம்(Un-Balanced Budget) 

(மிளக வரவு பசலவுத் திட்டம் (அ)  ற்றொக்குளர வர்வு பசலவுத்திட்டம்) 

 சமநிளலயற்ற வரவு பசலவுத் திட்டம் என் து அரசின் வருவொய், 
பசலளவவிடக் கூடினொலும் (அ) அரசின் பசலவு, வருவொளய விட 
அதிகமொனொளலொ இரண்டுளம சமனற்ற வரவு பசலவுத் திட்டம் 
என்றளழக்கப் டும். 
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 ப ொது வருவொகள், ப ொது பசலவுகளளவிட அதிகமொக இருப் ின் அது உ ரி 
வரவு- பசலவுத் திட்டம் எனப் டும். 

 ப ொது பசலளவக் கொட்டிலும், ப ொது வருவொய் குளரவொக இருந்தொல் அது 
 ற்றொக்குளர வரவு-பசலவுத் திட்டம் என்றும் அளழக்கப் டும். 

 பதொன்ளமப் ப ொருளியல் அறிஞர்கள் சமநிளல வரவு பசலவுத் திட்டத்ளத 
ஆதரித்தனர். ஆனொல் நவனீ ப ொருளியல் வல்லிநர்கள் சமநிளலயற்ற வரவு 
பசலவுத் திட்டளம ஒரு நொட்டின் ப ொருளொதொரம் ச்மநிளலளய அளடயவும், 
அந்நிளலளயத் பதொடர்ந்து நிளலநொட்டவும் ப ரிதும்  யனுள்ளதொக இருக்கும் 
என்று கருதுகின்றனர். 

வரவு- பெலவுத் திட்டத்தின் வகைைள் 

1. வருவொய் வரவு – பசலவுத் திட்டம் 

2. மூலதன வரவு- பசலவுத் திட்டம் 

 நிதி நிர்வொகத்தில், ஒவ்பவொரு நிதி ஆண்டிலும் அரசு தனது 
வரவிளனப் ற்றியும் பசலவினங்களளப் ற்றியும் தனது வளரவிளன 
 ொரொளுமன்ரத்தில் விவொதிப் தற்கொக சமர் ிக்க ளவண்டியது அவசியம். ளமலும் 
அரசின் பசலவினங்களுள் வருவொய் பசலவினங்களளயும் மூலதனச் 
பசலவினங்களளயும் ளவறு டுத்த ளவண்டும். எனளவ இத்திட்டத்ளத வருவொய் 
வட்பெட் என்றும், மூலதன  ட்பெட் என்றும்  வளககளொகப்  ிரிக்கின்றனர். 

வருவொய் வரவு – பெலவுத் திட்டம்(Revenue Budget) 

 அரசின் வருவொய் வர்வுகளும் ( வரி வருவொய், வரி தவிர்த்த விற வருவொய் 
உட் ட) அவற்றிலிருந்து பசய்யப் டும் வருவொய் பசலவுகளும் அடங்கும். 

 பசொத்திளன உருவொக்கொத அளனத்து பசலவினங்களும் வருவொய் பசலவினம் 
என்று அளழக்கப் டும்.(எ.கொ) அரசுத்துளறகள் சொர் ொன பசலவுகள்- நடப்பு 
வருவொயும்(Current Revenue) நடப்பு பசலவினங்களும், அரசின் ப ொதுக்கடன் 
மீதொன வட்டி மற்றும் வளர்ச்சி சொரொ பசலவினங்கள்) 

மூலதன வரவு- பெலவுத் திட்டம் 

 அரசு பசய்யும் மூலதன வரவுகள், மூலதனச் பசலவினங்கள் இதில் அடங்கும். 
 அங்கொடிக் கடன்கள், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து ப றக்கூடிய கடன்கள், 

கருவூல உண்டியல்கள், அயல்நொட்டு அரசுகள், நிறுவனங்கள் 
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ள ொன்றவற்றிலிருந்து ப றுகின்ற கடன்கள் ஆகியளவ அரசின் குறிப் ிடத்தக்க 
மூலதன வருவொய்களொகும். 

 அரசிற்குச் பசொந்தமொக நிலம், கட்டிடங்கள், இயந்திரத் தளவொடங்கள் 
ள ொன்றவற்ளற வொங்குதல், முதலீடுகள் மற்ற அரசு கம்ப னிகளுக்கும் மொநில 
அரசுகளுக்கும் வழங்கப் டும் கடன்கள் ள ொன்றளவ மூலதன 
பசலவினங்களில் அடங்கும். 

பெயல் திைன் வரவு பெலவுத் திட்டம் (Performance Budgeting) 

 ஒதுக்கீட்டு வழி முளறயொனது  ல நொடுகளில்  ளழய பசலவின திட்ட 
முளறயிலிருந்து மொறு ட்டு புதிய உத்திகளொகிய- பசய்திறன் நிதி நிளல 
அறிக்ளக, கொரியத்திட்டம் மற்றும் பூஜ்ெிய நிதிநிளல அறிக்ளக ள ொன்றளவ 
ளகயொளப் டுகின்றன. 

 அரசொங்கத்தின் ப ொது பசலவினங்களளச் சொர்ந்த,  ணிகள், கொரியங்கள், 
பசயல் வடிவங்கள், நடவடிக்ளககள், திட்டங்கள் ஆகியவற்ளற உள்ளடக்கும் 
இத்திட்டமொனது அரசு ளமற்பகொள்ளும் அடிப் ளடயொன அரசின் 
பசலவினங்களளப்  ிரதி லிக்கிறது. 

பூஜ்ஜிய வரவு- பெலவுத் திட்டம்(Zero Based Budget) 

 இது ஒரு புதிய உத்திளயக் பகொண்ட வரவு பசலவுத்திட்டமொகும். 
 இதில் ஒவ்பவொரு ஆண்டும் ஒரு புதிய ஆண்டொக ஏற்றுக் பகொள்ளப் டுகிறது. 

கடந்த சில நிகழ்வுகளளக் கணக்கில் எடுத்துக் பகொள்வதில்ளல. 
 இத்திட்டம் பூஜ்ெியத்ளத அடிப் ளடயொகக் பகொண்டு, முழுளமயொனதொகவும், 

புதிதொனதொகவும் எடுத்துக்பகொள்ளப் டுகிறது. 

நிதியியல் பைொள்கை(Fiscal Policy) 

பபொருள் விளக்ைம் 

 நிதியியல் பகொள்ளக என் து அரசின் (ப ொதுச்) பசலவு மற்றும் அதற்கொன நிதி 
வழங்கும் முளறளயப்  ற்றிய பதொகுப்பு ளகொட் ொடுகளள குறிப் தொகும். 

 நொட்டின் ப ொருளொதொர நடவடிக்ளககளளக் கட்டுப் டுத்தவும், மொற்றி 
அளமக்கவும் அரசுஎன்ன பசய்யக்கூடும் என நிதிக் பகொள்ளக அளிக்கிறது. 

 நொட்டின் உற் த்தி, ளவளலவொய்ப்பு மற்றும் விளல ஆகியவற்ளறப் 
ப ொதுக்கடன்கள், வரிகள், ப ொதுச் பசலவுகள் வொயிலொக மொற்றி அளமக்க 
அரசு எடுத்துக் பகொள்ளும் முயற்சிகளளப்  ற்றியது ஆகும். 
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நிதியியல் பைொள்கையின் முக்ைியத்துவம் 

 ள ரொசிரியர் J.M கீன்ஸ் அவர்கள் பவளியிட்ட ளவளல வொய்ப்பு, வட்டி மற்றும் 
 ணத்ளதச் சொர்ந்த ப ொதுக் பகொள்ளக என்னும் நூல் பவளியிடப் டும் வளர 
நிதியியல் பகொள்ளகயின் முக்கியத்துவம் உணரப் டவில்ளல. அவரது ப ொதுக் 
ளகொட் ொடொனது நிதியியல் பகொள்ளகயின் ப ொருளளயும் பசயல் ொட்ளடயும் 
அறிவுறுத்தி ப ொது நிதியியலில் ஒரு திருப்பு முளனயொக அளமந்தது. இவர் 
வரிகள், ப ொதுச் பசலவுகள், ப ொதுக் கடன்களள நொட்டின் உற் த்தி 
நிளலளயயும், ளவளல நிளலகளளயும் மொற்றுவதற்கொன சிறந்த கருவிகள் 
என்று விளக்கியுளரத்தொர். 

 ப ொதுநல வளர்ச்சிப்  ணிகளில் (ப ொது  யன் ொட்டுப்  ணிகளொன குடிநீர் 
வசதி, சுகொதொர வசதி, குடிளமப்  ணிகள், துவக்கக் கல்வி, சமூக நல்ச்ன், 
 ொதுகொப்பு) முக்கிய  ங்ளகற்று பசயல் டளவண்டும். இதுளவ நவனீ அரசுகளின் 
தளலயொய நிதியியல் பகொள்ளககளொகும். 

 வளர்ச்சி குளறந்த நொடுகளில் ப ொது நிதியியலொனது இன்னும் கூடுதலொன 
 ணிகளள ளமற்பகொண்டு ப ொருளொதொரத்தில் நிளலயொன தன்ளமளய 
ஏற் டுத்த ளவண்டியுள்ளது. 

 வளர்ந்து வரும் நொடுகளில் தீவிர ப ொருளொதொர வளர்ச்சிளய ஊக்குவித்தல் 
என் து ப ொது நிதியியலில் விளரந்த வளர்ச்சிளயயும் ப ொருளொதொர 
நிளலப் டுத்தளலயும் வலியுறுத்தி அரசொங்கங்கள்  ொடு டளவண்டும். 

நிதிக் பைொள்கையின் நநொக்ைங்ைள் 

 வளங்களளத் திரட்டி ப ொதுத் துளறயின் நிதி ஆதொரங்களளப் ப ருக்குதல் 
 தனியொர் துளரளய வளர்ச்சியளடயச் பசய்தல் 
 வளங்களள உத்தம அளவில் (optimum)  யன் டுத்தல். 
  ணவகீ்கத்ளதக் கட்டுப் டுத்தி, ப ொருளொதொரத்ளத நிளலப் டுத்துதல் 
 வருமொனம், பசொத்துப்  கிர்வில் உள்ள ஏற்றத்தொழ்வுகளளக் குளறத்தல் 
 முழு ளவளல வொய்ப்ள  அளடதல் மற்றும் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி 
 நிதிக் பகொள்ளகயும், மூலதன ஆக்கமும் 

வளங்ைகளத் திரட்டி, பபொதுத்துகையின் நிதி ஆதொரங்ைகளச் பபருக்ைச் பெய்தல் 

 நொட்டின் வரிக்பகொள்ளகயொனது, கிளடக்கும் வளங்களளச் சிறந்த முளறயில் 
திரட்டி நொட்டின் வளர்ச்சிப்  ணிக்கொக  யன் டுத்தும் முளறயில் அளமய ளவண்டும். 

தனியொர் துகைகய வளர்த்தல் 
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 கலப்புப் ப ொருளொதொரத்தில் தனியொர் துளறயொனது முக்கிய  ங்கொற்றுகிறது. 
 தனியொர் துளறயில் முதலீடு பசய் வருக்கு வரி விடுமுளற, வரிச்சலுளககள், 

உதவித்பதொளககள், ஊக்கங்கள் மூலதன திரட்சிளயயும், முதலீட்ளடயும் 
தனியொர் துளறயில் ளமம் டச் பசய்யலொம். 

வளங்ைகள உத்தம அளவில் பயன்படுத்தல் 

 வளங்கள் முளறயொக  கிர்ந்தளிக்கப் ட ளவண்டும். தனியொர் துளற மற்றும் 
ப ொதுத் துளறகளள முளறயொக மூலதன திரட்சிளய யன் டுத்த அவற்ளற 
ஊக்குவிக்க ளவண்டும். 

 உற் த்தி வளங்களள ப ொருளொதொர வளர்ச்சிளய அதிகரிக்கும் வழிகலில் 
 யன் டுத்த ளவண்டும். கிளடக்கக்கூடிய அளனத்து வளங்கல்ம் சமீக, மற்றும் 
ப ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கொக  யன் டுத்தப் ட ளவண்டும். 

பணவகீ்ைத்கதக் ைட்டுப்படுத்தி, பபொருளொதொரத்கத நிகலப்படுத்தல் 

  ணவகீ்கத்ளதயும்,  னவொட்டத்ளதயும் கட்டுப் டுத்தும் ஒரு கருவியொக நிதிக் 
பகொள்ளக உள்ளது. 

 அவ்வவ்ள ொது ஏற் டும் ப ொருளொதொரச் சிக்கல்களளச் சீர் பசய்ய் ஏற்ற ஒரு 
வரி அளமப்ள  அளடயொளம் கண்டு பகொள்ள ளவண்டும்.  ணவகீ்கம் மற்றும் 
 ணவொட்ட ளநரங்களில் வரி முளறகளில் அவசியமொன மொற்ற ஏற் டுத்துதல் 
ளவண்டும். 

 இந்தியொ ள ொன்ற நொடுகளில்  ணவொட்டத்ளத அடிளயொடு அகற்ற, வரி 
அளமப்ள க் கொட்டிலும் ப ொது பசலவின் ள ொக்கிளன அதிகப்  யனுள்ளதொக 
ஆக்க ளவண்டும். 

  ண வகீ்கக் கொலக்களில்  ணவகீ்க எதிர்ப்பு வரிகளொன உ ரி இலொ  வரிகள் 
மற்றும் ப ொதுவொன ஆடம் ர நுகர்வு ப ொருள்கள் மீது வரிகள் 
விதிக்கப் டளவண்டும். 

வருமொனம் பெொத்துக்ைள் பைிர்வில் உள்ள ஏற்ைத்தொழ்வுைகள குகைத்தல் 

 வருமொனம், பசொத்து மற்றும் வொய்ப்புகளொல் சமநிளல ஏற் டும்ள ொது மட்டுளம 
ப ொருளொதொரத்தில் வளர்ச்சியிலும் மற்றும் சமூக வளர்ச்சியிலும் ஒரு 
முழுளமளயக் கொணமுடியும். 

 ஏளழ எளிய மக்களின் நலன் கருதி வருமொனமொனது மறு கிர்வு 
பசய்யப் டளவண்டும். வரிகள் மூலம் மட்டுளம இத்தளகய மொற்றத்ளத 
ஏற் டுத்த முடியும். 
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 அரசொனது, ப ொதுச் பசலவினங்களள அதிகரிக்கும்ள ொது ப ொருளொதொரத்தில் 
 ிந்தங்குயுள்ள மக்களின் நலன்களள உயர்வளடய பசய்யமுடியும். 
ளவளொண்ளம, நீர்ப் ொசனம், கல்வி, சுகொதொரம் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் 
மீதொன பசலவுகள் அதிகரிக்கும் ள ொது, நலிந்த மக்களது ப ொருளொதொரம் 
முன்ளனற்றம் அளடயும். 

முழுநவகல வொய்ப்பு அகடதல் மற்றும் பபொருளொதொர வளர்ச்ெி 

 முழுளவளலவொய்ப்பு, மற்றும் விளலயில் நிளலத்தன்ளம ஆகியன நிதிக் 
பகொள்ளகயின் மூலளம அளடய முடியும். 

 ப ொருளொதொர மந்த கொலத்தில் ளவளலயிளமளய தீர்ப் தில்  ணக்பகொள்ளக 
பவற்றிப றவில்ளல. ஆனொல் அரசின் நிதிக்பகொள்ளகயொல் மட்டுளம 
இந்ளநொக்கத்ளத நிளறவுச் பசய்ய இயலும். 

 வளர்ச்சி வதீத்ளத அதிகரிக்க முழுளவளலவொய்ப் ில் உள்ள வளங்கள் 
சரியொன முளரயில்  கிர்வுச்ச் பசய்யளவண்டியது அவசியம். இந்த பசயல்கள் 
மூலம் ப ொருளொதொபரௌற் த்தி திறனொனது அதிகரிக்கும். ஆகளவ 
நிதிக்பகொள்ளகளய  யன் டுத்தி வரிகளின் வொயிலொக முதலீடுகளள ப ருக்கி, 
நுகர்வுகளள கட்டுப் டுத்துவதன் மூலம் உற் த்திளய ப ருக்கலொம். 

 தனி ந ரின் வருமொனம் வரிளய குளறக்கும்ள ொது மூலதன ப ருக்கம் 
அதிகரிக்கும், ளவளலவொய்ப்புகளள அதிகரிக்க, அரசொனது சமூக மற்றும் 
ப ொருளொதொர வளர்ச்சிக்கொன பசலவினங்களள அதிகரிக்க ளவண்டும். 
அரசொனது ளமற்பகொள்ளும் உள்ளூர் ப ொதுப் ணித்துளற வளர்ச்சி திட்டங்கலில் 
குளறந்த மூலதனத்ளதயும் அதிகமொன அளவு உளழப்ள யும் 
 யன் டுத்தினொல் ளவளலவொய்ப்பு அதிகரிக்கும். 

நிதிக்பைொள்கையும் மூலதன ஆக்ைமும் 

 நிதிக் பகொள்ளககளொகிய, வரிகள், சுங்க/ ஆயத் தீர்ளவகள், மொற்றுச் 
பசலுத்துளககள், வரி சலுளககள் மற்றும் மொனியங்கள், தள்ளு டிகள் ஆகியன 
மூலம் மூலதன ஆக்கம் அதிகரித்தது, நீண்ட கொல ப ொருளொதொர வளர்ச்சி அளடயும் 
மூலதனமொனது ப ொருளொதொர வளர்ச்சிளய தீர்மொனிக்கும் ஒரு கொரணியொகும். 
அதுளவ ப ொருளொதொர வளர்ச்சியின் ஒரு திறவுளகொலொக வளர்ந்து வரும் நொடுகளில் 
 யன் டுகிறது. 

நிதிக்பைொள்கையின் குகைபொடுைள்  

1. நிதித் தீர்வுைளின் அளவு 
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 நிதி நிளல அறிக்ளக என் து வரவு- பசலவு அறிக்ளக மட்டுமல்ல அது ஒரு 
ப ொருளொதொரத்தின் வடிவளமப் ொகும். இவ்வளரவு நொட்டு வருமொனத்தின் ஒரு 
சிறிய  குதியொக இருப் தனொல் ப ொருளொதொர வளர்ச்சியின் மீது விரும் த்தக்க 
 ொதிப்ள  ஏற் டுத்தல் இயலொது. 

 நம் நொட்டின் ப ருமளவிலொன மக்கள் ஏளழகளொக இருப் தொல், ளநர்முக 
வரிளய அதிக அளவில் நொம்  யன் டுத்த இயலவில்ளல. ளமலும் பமொத்த 
வரிவருவொயொனது நொட்டு வருமொனத்தில் ஒரு சிறு  குதியொக இருப் தனொல், 
ப ருமளவு நிதியொக்கம் ளதளவப் டுகின்ற,  ின் தங்கிய நிளலயில் இருக்கின்ற 
ப ொருளொதொரத்ளத முன்ளனற்ற இந்நிதியின் தீர்வி ள ொதொத்தொக உள்ளது. 

2. வணிைச் சூழல்ைகளக் ைட்டுப்படுத்துவதில் நிதிக் பைொள்கையின் குகைவொன 
பவற்ைி 

 ஒரு நொட்டின் துளறகளுக்கிளடளய ஒருங்கிளணப்பு ஏற் டொவிட்டொல், நிதி 
பகொள்ளகயின் கருவிகள் அந்நொட்டின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சிளய 
விளரவு டுத்த முடியொது. 

 அரசு ளமற்பகொள்ளும் எல்லொ பசயல் ொடுகளும் அளனத்து துளறகளிலும் ஒளர 
மொதிரியொன தொக்கத்ளத ஏற் டுத்தி, இவ்வொறக ஒரு துளரயில் ஏற் டுகின்ற 
மந்தமொனது மற்பறொரு துளறயில் விளல ஏற்றத்ளத ஏற் டுத்தும். 

  ற்றொக்குளற நிதியொக்கத்தின் மூலம் ஏற் ட்ட வொங்கும் சக்தியின் அதிகரிப்பு, 
1930 ம் ஆண்டின் ப ரும் மந்தத்ளத  ற்றி விளக்கிய கீன்ஸ் அவர்கலின், 
மந்தம் தழுவிய ப ொருளொதொரங்களுக்கு இன்னும் கூடுதலொன விளல 
ஏற்றத்ளதளய அளித்தது. 

3. அரசு நிருவொைத்தில் ைொலதொமதம் 

 நிர்வொகத்தளடகளினொல் நிதிநிர்வொக பகொள்ளக நளடமுளறப் டுத்துவதில் கொல 
தொமதமும், நிச்சயமற்ற சூழல் மற்றும் குழப் நிளலயும் ஏற் டக்கூடும். இதன் 
விளளவொக நிதிக் பகொள்ளகயின் வலிளம பசயலிழக்கக்கூடும். 

4. மற்ை குகைபொடுைள் 

 ப ரும் அளவிலொன ளவளலக்குளறவு, ப ொதுமக்களிளடளய கொணப் டும் 
ஒற்றுளமயின்ளம, வரி ஏய்ப்புகள், குளறவொன வரி விதிப்புகள் ள ொன்றளவ. 


