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Дослідження причин та проблем зростання рівня дефіциту бюджету у штаті
Махараштра
Махараштра є високоурбанізованим та економічно розвинутим індійським штатом. Але на сьогоднішній день
рівень його розвитку знижується, а борговий тягар штату зростає. Для аналізу впливу Закону про фінансову
відповідальність та бюджетне регулювання на дефіцит бюджету у штаті було використано показник сукупного
середньорічного темпу зростання. Дані від Резервного банку Індії за період з 1991 до 2016 рр. показують
швидке зростання первинного дефіциту бюджету. Після введення в дію Закону про фінансову відповідальність
та бюджетне регулювання у 2003 році спостерігається зростання поточних та капітальних витрат. Борговий
тягар штату збільшується через виплату відсотків, пенсійні зобов’язання, 7-му Центральну комісію з оплати
праці держслужбовців, проекту рішень про відміну фермерських кредитів та проектам розвитку
інфраструктури. Уряд штату отримав кредити з різних джерел для фінансування їх капітальних витрат.
Результати використання методу найменших квадратів свідчать про швидке зниження витрат на розвиток
штату. За певний період часу відбулося зменшення витрат на охорону здоров’я, освіту та соціальне
благополуччя каст та племен недоторканних. Уряд повинен підвищити рівень доходів та надходжень капіталу
за короткий період. Необхідно зробити спробу зменшення боргового тягаря штату. Таким чином, для
підвищення рівня доходів та надходжень капіталу потрібен ряд альтернативних заходів. Уряд штату повинен
збільшити податки на електротехніку та тютюнові вироби, а також на транспортні засоби комерційного
призначення, люксові готелі, вхідний податок у гірських поселеннях, торгівельних центрах та на купівлю
діамантів та золота, бензину та дизельного палива. Ці джерела підвищать рівень податкових надходжень до
бюджету штату та в якійсь мірі знизять рівень дефіциту бюджету.
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Санджай Роде
Исследование причин и проблем роста уровня дефицита бюджета в штате
Махараштра
Махараштра является высокоурбанизированным и экономически развитым индийским штатом. Но на
сегодняшний день уровень его развития снижается, а долговое бремя штата растет. Для анализа влияния Закона
о финансовой ответственности и бюджетном регулировании на дефицит бюджета в штате был использован
показатель совокупного среднегодового темпа роста. Данные от Резервного банка Индии за период с 1991 до
2016 гг. показывают быстрый рост первичного дефицита бюджета. После введения в действие Закона о
финансовой ответственности и бюджетном регулировании в 2013 году наблюдается рост текущих и
капитальных расходов. Долговое бремя штата увеличивается из-за выплаты процентов, пенсионных
обязательств, 7-й Центральной комиссии по оплате труда госслужащих, проекту решений об отмене
фермерских кредитов и проектам развития инфраструктуры. Правительство штата получило кредиты с разных
источников для финансирования их капитальных расходов. Результаты использования метода наименьших
квадратов свидетельствуют о быстром снижении расходов на развитие штата. За определенный период времени
произошло уменьшение расходов на здравоохранение, образование и социальное благополучие каст и племен
неприкасаемых. Правительство должно повысить уровень доходов и поступлений капитала за короткий период.
Необходимо сделать попытку уменьшения долгового бремени штата. Таким образом, для повышения уровня
доходов и поступлений капитала нужен ряд альтернативных мер. Правительство штата должно увеличить
налоги на электротехнику и табачные изделия, а также на транспортные средства коммерческого назначения,
люксовые отели, входной налог в горных поселениях, торговых центрах и на покупку бриллиантов и золота,
бензина и дизельного топлива. Данные источники повысят уровень налоговых поступлений в бюджет штата и в
какой-то степени снизят уровень дефицита бюджета.
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