
ঘাটিত বৃ া
কাশ : ১৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বাংলােদেশর বােজেট সামি ক ঘাটিতর আকার েমই বেড় যাে । চলিত অথবছেরর বােজেট ঘাটিত
ধরা হেয়েছ এক লাখ ২১ হাজার ২৪২ কািট টাকা। গত অথবছেরর সংেশািধত বােজেট এ ঘাটিতর
পিরমাণ িছল এক লাখ সাত হাজার ৫৮৪ কািট টাকা। ঘাটিত বােজট িনেয় িব ব াপী এর পে -িবপে
আেলাচনা-সমােলাচনা রেয়েছ।

ঘাটিত বােজট কী : িত বছর সরকার বােজেটর মাধ েম জনগেণর সামেন আয়-ব েয়র িহসাব তেুল ধের।
এেত আেয়র চেয় ব েয়র পিরমাণ বিশ থাকেল বাড়িত অংশই ঘাটিত বেল পিরিচত। এ ধরেনর বােজট
ঘাটিত  বােজট।  আবার আেয়র চেয়  ব েয়র পিরমাণ  কম  হেল  য  অংশ উ ৃ  থােক তা  উ ৃ  বেল
পিরিচত। এ ধরেনর বােজটেক উ ৃ  বােজট বেল। তেব বাংলােদেশ আেগ উ ৃ  বােজট হেলও এখন
ঘাটিত বােজট হে ।

পে র যিু  :  আয় কম হেল জনগেণর উ য়ন কােজর জ  ব য়ও কম করা হয়। উ য়ন কােজ ব য়
বাড়ােত তাই ঘাটিত বােজট করা হয়। ঘাটিত অংশ সরকার ব াংক ঋণ, বেদিশক ঋণ, স য়প  িবি
কের বা ব ড িবি  কের ঋণ নয়। ওইসব অথ িবিনেয়াগ কের ঋেণর েদর চেয় বিশ অথ আয় করা
স ব হয় বেল ঘাটিত বােজটেক লাভজনক ধরা হয়। ঋণ কের হেলও উ য়ন কাজ এিগেয় িনেল এেত
জনগেণর উপকার হয়। এ কারেণ অেনক অথনীিতিবদই ঘাটিত বােজেটর পে  অব ান নন।

িবপে  যিু  : ঘাটিত অথায়ন ঋণ কের িনেল এর িবপরীেত সরকারেক দ িদেত হয়। ঘাটিতর পিরমাণ
বাড়েত থাকেল ঋেণর েদর অ ও বাড়েত থােক। এক সময় েদর অ  বাড়েত বাড়েত বােজটেক ভাির
কের ফেল। ফেল বােজেটর বড় অংশই চেল দ পিরেশােধ। এেত আিথক খােত ঝঁুিকর মা াও বেড়
যায়। বসরকাির খােত ঋণ বাহ কেম যায়। এ কারেণ অেনেকই ঘাটিত বােজেটর িবপে ।

উ ৃ  বােজট : যসব দেশ কর িজিডিপর অ পাত বিশ সসব দেশ উ ৃ  বােজট করা স ব। িক
তারপরও এ রকম অেনক দশই ঘাটিত বােজট কের। কননা তারা উ য়ন কমকাে  বিশ নজর দয়ার
জ  ঋণ নয়। এেত উ য়ন কাজ বিশ হয়। ঋণ না িনেল উ য়ন কাজ কম হেব।

উ ৃ  বােজট হেল ঋণ িনেত হয় না। ফেল বােজেট েদর চাপ থােক না। এেত মলূ ীিতর ঝুঁিকও কম
থােক। বসরকাির খােত ঋেণর বাহ বােড়।

াপট বাংলােদশ : বাংলােদেশ ঘাটিত বােজট হয়। কারেণ রাজ  আয় হয় কম। সরকােরর অ া
খাত থেকও আেয়র পিরমাণ  কম। য কারেণ উ য়ন কাজ বাড়ােত ঘাটিত বােজট করা হয়। ঘাটিত
অংেশর বিশর ভাগই ব াংক থেক ঋণ িনেয় মটােনা হয়। আেগ বাংলােদশ ব াংক থেক ঋণ িনত। এখন
তা কেমেছ। বাংলােদশ ব াংেকর অথেক বলা হয় ‘হাই পাওয়াড মািন’ বা উ  মতাস  অথ। এ েলা
বাজাের এেস ি ণ অেথর সিৃ  কের। ফেল টাকার বাহ বেড় যায়। এেত মলূ ীিতেত নিতবাচক

ভাব পেড়।

বািণিজ ক ব াংক থেক িবিভ  ব ড িবি  কের ঋণ নয় সরকার। এর িবপরীেত িবিভ  হাের দ িদেত
হয়। এর জ  অথবছেরর েত ক ীয় ব াংক একিট িসিডউল ণয়ন কের। এর আেলােক সরকার ঋণ
নয় ও পিরেশাধ কের। দীঘ ও েময়ািদ ব ড ছেড়ও সরকার ঋণ নয়। এছাড়া স য়প , ডাকঘর

স য়, বাসীেদর জ  িবিভ  ব ড, াইজব ড ও বেদিশক উৎস থেক  ও দীঘেময়ািদ ঋণ নয়া

  যগুা র িরেপাট
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হয়। এসব ঋণ সিঠকভােব ব বহার হয় না বেল সরকােরর এক িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। য কারেণ
বােজেট েদর চাপ বােড়।

িজিডিপর ৫ শতাংশ : দেশর ঘাটিত বােজেটর আকার বাড়েলও তা িজিডিপর ৫ শতাংেশর মেধ ই সীিমত
থােক। িজিডিপর আকার বাড়ার সে  সে  ঘাটিত বােজেটর আকারও বাড়েত থােক। আেগ ঘাটিত িছল
িজিডিপর ৩ শতাংশ। এখন তা বেড় ৫ শতাংেশ ওেঠেছ।  তেব বছর শেষ তা  ৫ শতাংেশর িনেচই
থাকেছ। সােবক অথম ী আবলু মাল আব ল মিুহত ঘাটিত বােজট স েক বেলিছেলন, ঘাটিতর পিরমাণ
বাড়েলও তা িজিডিপর ৫ শতাংেশর মেধ ই সীিমত। দেশর িজিডিপর আকার বাড়েছ, এর সে  ঘাটিতর
পিরমাণও বাড়েছ। এেত দােষর িকছু নই।

ঘাটিত বােজেটর তা : আেমিরকা ও ইউেরােপর দশ েলােত ঘাটিত বােজট িবশদভােব উপ াপন করা
হয়। এর জবাবিদিহতাও অেনক বিশ। ঘাটিতর অথ িকভােব সং হ করা হেব, কান খােত ব য় হেব, এর
িবপরীেত িক হাের দ িদেত হেব- এসব িবষয় িব ািরতভােব উে খ থােক। পেরর বছর এ েলা ব েয়র
ব াপােরও িবশদভােব উে খ থােক। িক  বাংলােদেশ তমনিট থােক না। ঘাটিত বােজট িনেয় বাড়িত
কােনা জবাবিদিহতাও নই।
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