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उद्दीष्टे
1. जागततकीकयण, खाजगीकयण आणण उदायीकयण मा तीन वॊकल्ऩना वभजालून घेणे.
2. तमाॊचा याजकायणालय आणण वभाजकायणालय शोणाया ऩरयणाभ जाणून घेणे

– शे कयीत

अवताना ह्मा वॊकल्ऩनाॊच्मा अॊभरफजालणीभधन
ू तनभाथण शोणा-मा वभस्माॊचा आढाला
घेणे, एकूण पामद्मातोटमाॊचे गणणत भाॊडणे.

3. जागततक फॉक, आॊतययाष्रीम नाणे तनधी आणण जागततक व्माऩाय वॊघटना माॊनी
जागततकीकयणाच्मा प्रवायारा भदतच केरी आशे .

ह्मा तीन आॊतययाष्रीम वॊघटनाॊची

यचना आणण इततशाव थोडक्मात वभजालून घेऊन तमाॊच्मा बूमभकेचा आणण प्रतमष
कामाथचा चचकीतवक आढाला घेणे शी मा ऩाठाची भुख्म उद्दीष्टे आशे त.

प्रस्तालना
१९९० च्मा वुभायाव वॊऩरेरे ळीतमुद्ध आणण तमानॊतयचे दारयद्र्म, आयोग्म, भानली शक्क,
दशळतलाद माॊवायखे भशततलाचे प्रश्न,

मा आॊतययाष्रीम घडाभोडीॊवॊफॊधी वॊमुक्त याष्रे आणण

तमाच्माळी वॊल्गन अवरेल्मा वॊघटनाॊनी घेतरेरी बूमभका आणण केरेरे कामथ, जगाचे

अथथकायण, वलकावाचे प्रश्न, तमाच्माळी वॊफॊधीत ऩमाथलयण वॊयषणाचे प्रश्न, स्रीमाॊच्मा
चऱलऱी, मा वलथ प्रश्नाॊचा अभ्माव आऩण मा वलऴमाभध्मे कयणाय आशोत.
ळावनवॊस्थाॊच्मा ऩरीकडे नागयी वभाजाने स्लमॊस्पूतीने जगबय काशी प्रमतन केरे आशे त.
माभध्मे वलवलध स्लमॊवेली वॊस्थाॊचे कामथ आऩण अभ्मावणाय आशोत.

मा वलथ भुद्दमाॊऩैकी मा ऩाठात आऩण जगाच्मा अथथकायणालय बय दे णाय आशोत.

बाॊडलरलाद आणण वाम्मलाद मा दोन ऩयस्ऩयवलयोधी याजकीम आणण आचथथक व्मलस्था
आशे त.

बाॊडलरलाद खर
ु ी स्ऩधाथ, खर
ु ा फाजाय, फाजायाच्मा तनमभाॊनुवाय भाराच्मा ककॊभती

तनश्श्चत कयणे, वयकायचा कभीतकभी शस्तषेऩ, उद्मोजकाॊना ऩूणथ आचथथक स्लातॊत्र्म
इतमादी फाफी भानतो माउरट वाम्मलादाभध्मे स्ऩधेरा स्थान नाशी.

वाम्मलादानुवाय

स्ऩधाथ म्शणजे वॊवाधनाॊचा अऩव्मम – म्शणजेच उऩरब्ध वाधने लामा घारलणे, फाजायालय
ळावनाचे वॊऩूणथ तनमॊरण, खाजगी भारकीची वॊकल्ऩना यद्द कयणे शी वाम्मलादाची काशी
लैमळष्टमे आशे त.

वोश्व्शएट यमळमा आणण तमाच्मा मभर याष्राॊनी वाम्मलादाचा ऩुयस्काय

केरा तय अभेरयका आणण ततच्मा मभर याष्राॊनी बाॊडलरलादाचा ऩुयस्काय केरा.
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बाॊडलरलाद वलरुद्ध वाम्मलाद मा वॊघऴाथत ळीतमुद्ध वॊऩताना वाम्मलादाचा ऩयाबल झारा
आणण जगबय बाॊडलरलादाचे लचथस्ल प्रस्थावऩत झारे.

अभेरयका आणण ततची ऩश्श्चभ

मयु ोऩातीर मभर याष्रे बाॊडलरलादाचे वभथथन कयतात.

तमाभऱ
ु े तो एकप्रकाये तमाॊचा

वलजम शोता.

आज जगात अभेरयका शी एकभेल भशावतता मळल्रक याशीरी आशे .

खाजगीकयण, उदायीकयण आणण जागततकीकयण मा प्रकक्रमा म्शणजे बाॊडलरलादाचे आधाय
आशे त.

तमाचा जेलढा प्रवाय शोईर तेलढा बाॊडलरलाद मळस्ली शोईर.

मा वलथ

ऩाश्लथबभ
ू ीलय आऩल्मारा खाजगीकयण, उदायीकयण आणण जागततकीकयण मा वॊकल्ऩनाॊचा
अभ्माव कयामचा आशे .

मा वलथ प्रकक्रमेभध्मे जागततक फॉक, आॊतययाष्रीम नाणे तनधी

आणण जागततक व्माऩाय वॊघटना मा तीन आॊतययाष्रीम वॊस्थाॊनी भशततलाची बूमभका
फजालरी आशे .

तमाभुऱे आऩण तमाॊचाशी वखोर अभ्माव कयणाय आशोत.

जागततकीकयि, उदायीकयि आणि खाजगीकयि
जागततकीकयण, उदायीकयण आणण खाजगीकयण मा ततन्शी वॊकल्ऩना एकभेकाॊळी जोडरेल्मा
आशे त, तमा एकभेकाॊलय अलरॊफून आशे त आणण तमाॊचा एकभेकाॊलय ऩरयणाभ शोतो.

मुयोऩ

आणण अभेरयकेत वुयलातीऩावून अथथव्मलस्था भोठ्मा प्रभाणालय खाजगी उद्मोगाॊच्माच
ताब्मात शोती.

वलथच षेरे खाजगी षेरावाठी खर
ु ी शोती.

तमाॊच्मा व्मलस्था जेव्शा

वलकमवत झाल्मा तेव्शा तमाॊनी जागततक फाजायाचा वलचाय कयण्माव वुयलात केरी.
फशुतेक दे ळाॊभध्मे फॊदीस्त अथथव्मलस्था शोतमा. शी व्मलस्था फदरण्मावाठी
जागततकीकयणाच्मा चऱलऱीरा वुयलात झारी. तमाभुऱे वलकवनळीर दे ळाॊभध्मे

ऩयॊ तु

जागततकीकयणाच्मा ये टमाभुऱे उदायीकयण आणण खाजगीकयण मा प्रकक्रमा वुरु झाल्मा.

खाजगीकयि
खाजगीकयण म्शणजे वयकायी भारकीचे उद्मोग खाजगी उद्मोजकाॊना वलकणे.

वलवलध

उद्मोगाॊभध्मे गॊत
थ णे काढून घेणे
ु लरेरे वयकायी बागबाॊडलर काशी प्रभाणात ककॊला ऩण
ू ऩ
म्शणजे खाजगीकयण.

माराच तनगत
ूूं लणक
ू अवेशी म्शणतात.

खाजगीकयण झारे, वलदे ळ वॊचाय तनगभचे खाजगीकयण झारे.
कॊऩन्माॊच्मा खाजगीकयणाच्मा प्रकक्रमेतशी पयक आशे .

उदा. भारूती उद्मोगाचे

अथाथत मा दोन्शी

भारूती उद्मोगाच्मा वभबागाॊची

खल्
ु मा फाजायात वलक्री कयण्मात आरी तय वलदे ळ वॊचाय तनगभ टाटा कॊऩनीरा वलकण्मात
आरे.

खाजगीकयण वलवलध भागाूंनी शोऊ ळकते. फाॉफे वफफथन इरेक्रीक वप्राम कॊऩनी

(BSES) शी भॊफ
ु ईच्मा उऩनगयाॊना लीजऩयु लठा कयणायी कॊऩनी रयरामन्व वभश
ू ाने वलकत
घेतरी.

एअय इॊडडमाच्मा खाजगीकयणाची चचाथ चारू आशे .

बायत वॊचाय तनगभ वलकत
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घ्माले अळी फ-माच भोठ्मा उद्मोगाॊची इच्छा आशे .
आऩरा आचथथक फोजा कभी कयते आशे .

वयकायशी एक एक कॊऩनी वलकून

१९९९ वारी बायतात केंद्रीम अथथभॊरारमाॊतगथत

एक नलीन तनगत
ूूं लणक
ु वलबाग वरु
ु कयण्मात आरा आशे . मा वलबागाभापथत
खाजगीकयणाचे धोयण याफवलरे जाते.

http://www.divest.nic.in/ मा वॊकेतस्थाऱालय

आजलय केरेल्मा तनगत
ूूं लणक
ु ीवॊदबाथत वलथ भाशीती उऩरब्ध आशे .

पामद्मात

चारणा-मा वयकायी उद्मोगाॊचे खाजगीकयण कयाले अळी भागणी वलवलध उद्मोगऩतीॊकडून
वतत शोत अवते.

जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमेचा एक बाग म्शणन
ू च खाजगीकयणाच्मा

प्रकक्रमेरा चारना मभऱते.

१९९१ वारी नयमवॊशयाल वयकायने खाजगीकयणाच्मा धोयणाची वुयलात केरी.

तमानॊतय

१९९८ ते २००४ मा काऱात वततेलय अवरेल्मा बाजऩप्रणणत आघाडीच्मा वयकायने लेगाने शे
धोयण ऩुढे नेरे.
ठे लरे आशे .

तमाॊनॊतय वततेभध्मे आरेल्मा काॉग्रेव आघाडीने शे धोयण तवेच चारू

पक्त तमाचा लेग काशी प्रभाणात कभी केरा आशे .

भोठ्मा उद्मोगाॊना खाजगीकयणाभुऱे पामदा झारा आशे .

पामद्मात चारणा-मा भोठ्मा

वयकायी कॊऩन्मा तमाॊच्मा ताब्मात मेत अवल्माभुऱे तमाॊची ताकद लाढते आशे .
वाधने तमाॊच्मा शाती मेत आशे त.
शोते.

भूरबूत

वयकायची जफाफदायी कभी शोते आणण गुॊतलणुक कभी

वयकायकडे तनधी उऩरब्ध शोतो.

तमाभुऱे मा प्रकक्रमेत वयकायचाशी पामदा आशे .

इतय भशततलाच्मा वलकाव काभाॊवाठी वयकायच्मा शाती ऩैवा मेतो अवा वयकायचा दाला
अवतो.

खाजगीकयणाभुऱे ळावनाची भक्तेदायी वॊऩून स्ऩधाथ लाढते तमाभुऱे उतऩादनाचा

दजाथ लाढतो ककॊभतीॊलयशी तनमॊरण मेते, ग्राशकाॊना वलवलध वेला आणण लस्तूॊची तनलड

कयण्माची वॊधी मभऱते आणण तमाभुऱे अॊततभत् ग्राशकाॊचा पामदा शोतो अवा खाजगी
उद्मोजकाॊचा दाला आशे .

काभगायाॊचे शार भार मा व्मलस्थेभऱ
ु े लाढरेरे आशे त.
याशीरेरी नाशी.

तमाॊच्मा नोकयीची ळास्लती

कामभस्लरुऩी काभगाय ठे लण्माऐलजी कॊराटी ऩद्धतीने काभ करून

घेण्माकडे खाजगी उद्मोगाॊचा कर ददवतो आशे .
वॊघटनाॊना भानाचे स्थान शोते.
दृष्टीने आऩरी धोयणे आखतात.

वयकायी व्मलस्थे भध्मे काभगाय

खाजगी उद्मोजक भार वॊघटना उबीच याशणाय नाशी मा
तनलतृ ती लेतन, बवलष्म तनलाथश तनधी आणण स्लस्त

दयात कजथ, घयावाठी कजथ, भुराॊच्मा मळषणाची वोम, ऩाऱणाघयाॊची वोम अळाप्रकायच्मा
वोमी वलरती दे ण्मावशी खाजगी उद्मोजक पायवे उतवूक नवतात.

खाजगी उद्मोजक

भाणवाॊऩेषा मॊरवाभुग्री आणण तॊरसानाभध्मे गुॊतलणुक कयण्मारा प्राधान्म दे तात. ( Capital
intensive technique instead of labour intensive technique)

अचधकातअचधक माॊत्ररकीकयण
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करून काभगाय कभी कयण्मालय तमाॊचा बय अवतो.

तमावाठी कधी स्लेच्छा तनलतृ ती

मोजना भाॊडल्मा जातात.

मळषण, आयोग्म, ऩाण्माचे व्मलस्थाऩन मावायख्मा भूरबूत व्मलस्थाॊभध्मे खाजगीकयण
शोत अवल्माभुऱे अनेक वभस्मा तनभाथण शोत आशे त.
वेलाॊवाठी खल्
ु मा फाजायातीर बाल ऩयलडत नाशीत.
रागते.

आचथथक दृष्टमा दफ
थ घटकाॊना मा
ु र

तमाॊना मा वेलाॊऩावून लॊचचत यशाले

तमाभुऱे वलऴभता लाढू रागरी आशे . वभाजातीर दफ
थ घटकाॊलय अन्माम शोतो.
ु र

खाजगीकयणाचा अततये क घातक ठयतो.

माचा चाॊगराच अनब
ु ल अभेरयकेने घेतरा आशे .

तमाॊनी तमाॊच्मा वलभानतऱाॊलयीर वयु षाव्मलस्था खाजगी वॊस्थाॊकडे ददरी.
पायळा गाॊमबमाथने घेतरी नाशी.

वयु षा वॊस्थाॊकडे द्माली रागरी.

मा वॊस्थाॊनी ती

९ /११ च्मा अनब
ु लानॊतय भार ती मॊरणा ऩन्
ु शा वयकायी
तवेच रइ
ु णझमाना याज्मातशी चक्रीलादऱानॊतय

स्थातनकाॊच्मा ऩुनलथवनाचे काभ खाजगी वॊस्थाॊकडे ददल्माभुऱे काशी प्रश्न तनभाथण
झाल्माची चचाथ शोती.

उदायीकयि
उदायीकयण शा ळब्द अथथ व्मलस्थेच्मा वॊदबाथत आऩण लाऩयणाय आशोत.
फाफतीत उदाय धोयण स्लीकायणे म्शणजे उदायीकयण.
व्मलस्थेचे धोयण, खल्
ु मा अथथव्मलस्थेचे धोयण
अथथव्मलस्था खर
ु ी कयणे.

अथथव्मलस्थेच्मा

उदाय धोयण म्शणजे भक्
ु त अथथ

– थोडक्मात उदायीकयण म्शणजे

ककॊभतीॊलयचे वयकायी तनमॊरण काढून टाकणे, ऩयलाने आणण

रामवन्व ची ऩद्धत यद्द कयणे, ऩयकीम बाॊडलराचे स्लागत कयणे.
उदायीकयण म्शणजे अथथव्मलस्था दे ळी आणण

वलदे ळी खाजगी वॊस्थाॊवाठी खर
ु ी कयणे.

काशी लेऱेव काशी दे ळाॊभध्मे दे ळी आणण वलदे ळी वॊस्थाॊवाठी लेगऱे तनमभ रागू केरे
जातात.

दे ळी वॊस्थाॊना वॊयषण दे ण्माचा भुख्म उद्देळ तमाभधे अवतो.

मा प्रकक्रमेचा लेग

ककती ठे लामचा तेशी वॊफॊचधत वयकायच ठयलते.

व्मलस्थेभधीर वयकायी कॊऩन्माॊची भक्तेदायी वॊऩष्ु टात आणन
ु एखाद्मा षेरात खाजगी
कॊऩन्माॊना व्मलवाम कयण्माव ऩयलानगी दे ण्मात मेते.

ऩण माचा अथथ तमा षेरातीर वलथ

वयकायी कॊऩन्माॊचे खाजगीकयण केरे जाते अवे नाशी.

उदा. नव्लदच्मा दळकात केंद्र

वयकायने वलम्माचे षेर खर
ु े केरे.

तमाआगोदय केलऱ

LIC आणण ततच्मा वशाय्मक

वयाकायी कॊऩन्माॊना वलभा षेरात व्मलवाम कयण्माचा अचधकाय शोता.

शे षेर खर
ु े
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केल्मालय भार अनेक खाजगी कॊऩन्माॊनी मा व्मलवामात प्रलेळ केल्माचे ददवून मेते.
आजशी LIC कामथयत आशे .

ऩयॊ तु

अथथव्मलस्था ळावनतनमभाॊच्मा फॊधनात कधी आणण कळी अडकरी ते थोडक्मात ऩाशू वभाजलाद, वाम्मलाद, तनमोश्जत अथथव्मलस्था मा वलथ वॊकल्ऩनाॊभधन
ु ळावन तनमॊत्ररत
अथथव्मलस्थेची वॊकल्ऩना ऩुढे आरी.
वलचायाचा गाबाच आशे .

ळावनतनमॊत्ररत वभाज आणण याज्म शा वाम्मलादी

ळावनाने वलथ व्मलस्था स्लत्च्मा ताब्मात घेऊन वभाजात

वभानता प्रस्थावऩत कयाली, खाजगी भारभतता शी वॊकल्ऩनाच यद्द कयाली अवे
वाम्मलादाचे तततलसान वाॊगते.

तमाभुऱे वाम्मलादी दे ळाॊभध्मे अथथव्मलस्थेचे वॊऩूणथ

तनमॊरण ळावनाच्मा शाती शोते/अवते.

तमाॊची अथथव्मलस्था फॊदीस्त अवते.

बायतावायख्मा दे ळाॊनी वाम्मलादी व्मलस्था स्लीकायरी नवरी तयी १९५० च्मा दयम्मान
तनमोजनाचे तततल स्लीकायरे शोते.

तनमोश्जत अथथव्मलस्थेच्मा वॊकल्ऩनेभुऱेच ळावनाचे

अथथव्मलस्थेलयीर तनमॊरण लाढत गेरे.

फाजाय भागणी आणण ऩुयलठ्मानुवाय चारतो.

तमाभुऱे फाजायाभध्मे अतनश्श्चतता अवते.

कोणाचा पामदा शोईर आणण कोणाचा तोटा शोईर ते खारीने वाॊगता मेत नाशी.
स्ऩधाथ अवते.
नवतो.

प्रचॊड

मा स्ऩधेभध्मे फरलान स्ऩधथक वलजमी ठयतात, दफ
थ ाॊचा कोणीशी लारी
ु र

फाजाय आणण फाजायातीर खाजगी उद्मोजक कोणतमाशी लस्तूचे उतऩादन

कयताना ककॊला कोणतीशी वेला ऩुयवलताना केलऱ नफ्माचाच वलचाय कयतात. खाजगी
उद्मोजक काभगायाॊच्मा शीताचा वलचाय कयीत नाशीत.
नवते.

तमाॊना वाभाश्जक जफाफदायीचे बान

तमाॊच्माभधीर स्ऩधेभऱ
ु े अभल्
ू म वॊवाधनाॊचा वलनाळ शोतो.

बालात लस्तु आणण वेला मभऱत नाशीत.
भारारा चाॊगरा बाल मभऱत नाशी.

ग्राशकाॊना मोग्म

ककॊभतीभध्मे बयभवाठ लाढ शोते.

तवेच ळेती

मा वलथ कायणाॊवाठी वलवलध दे ळाॊच्मा वयकायाॊनी

अथथव्मलस्था भक्
ु त ठे लण्माऐलजी, म्शणजेच फाजायाच्मा शाती वोऩवलण्माऐलजी
अथथव्मलस्थेलय फॊधने घारणे ऩवॊत केरे.

ऩयॊ तु काशी काऱानॊतय जगातीर वलथच फॊदीस्त ककॊला ळावनतनमॊत्ररत अथथव्मलस्थाॊना काशी
वभस्माॊना तोंड द्माले रागरे. तमा मळस्ली शोऊ ळकल्मा नाशी. ककॊभतीॊचे तनमॊरण
वयकायाॊनी आऩल्मा शाती ठे लरे शोते.

भशाग दयाने एखादी लस्तु आमात कयाली रागरी

तयी ग्राशकाॊना ती स्लस्त दयात उऩरब्ध करुन दे ण्माच्मा अट्टाशावाभुऱे मा ळावन
व्मलस्थाॊना आचथथक तोटा वशन कयाला रागरा.

वॊस्थाॊकडून आणण दे ळाॊकडून कजथ काढाले रागरे.

नव्माने आमात कयण्मावाठी आॊतययाष्रीम
शे दे ळ कजथफाजायी झारे आणण ळेलटी
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तमाॊच्मा अथथव्मलस्था कोरभडून ऩडल्मा.

चीनने लेऱीच (१९७९ च्मा दयम्मान) आऩरी

अथथव्मलस्था खर
ु ी कयण्माव वयु लात केरी.

ऩयकीम बाॊडलराचे स्लागत केरे. तमाभऱ
ु े

तमाॊची अथथव्मलस्था दटकून आशे , लाढते आशे .

१९८० च्मा दळकात जागततकीकयणाच्मा ये टमाभुऱे उदायीकयणाच्मा प्रकक्रमेरा वुयलात
झारी.

आज बायतात ऩेरोमरमभ, दयू चचरलाणी, ये डीओ, दयू वॊचाय, लीजतनमभथती, वलभा

इतमादी षेरे खाजगी षेरावाठी खर
ु ी कयण्मात आरी.

जागततकीकयि
जागततकीकयण म्शणजे दे ळाची अथथव्मलस्था इतय दे ळाॊवाठी (म्शणजे भख्
ु मत् इतय
दे ळातीर कॊऩन्माॊवाठी) खर
ु ी कयणे.

दे ळाची अथथव्मलस्था जागततक अथथव्मलस्थेळी जोडून

घेणे. आऩल्मा दे ळात इतयाॊना भुक्तऩणे

व्माऩाय आणण आचथथक व्मलशाय करु दे णे आणण

आऩण इतयाॊच्मा दे ळात तमाचप्रकाये व्माऩाय आणण आचथथक व्मलशाय कयणे.

१९९० भध्मे

वोश्व्शएट मुतनमनचा ऩाडाल झाल्मा नॊतय जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमेरा लेग आरा.
१९८० नॊतय जगबय काशी याष्राॊकडून अथथव्मलस्था खर
ु ी कयण्माच्मा आग्रशारा वुयलात
झारी.

माभध्मे अथाथतच अभेरयका, म.ु के. (इॊग्रॊड) मा याष्राॊचा ऩुढाकाय शोता.

१९८९

भध्मे फमरथनची मबॊत आणण तमाऩाठोऩाठ ऩूलथ मुयोऩातीर वाम्मलादी व्मलस्था
कोवऱल्मानॊतय मा प्रकक्रमेरा लेग आरा.

१९९१ भध्मे

वोश्व्शएट यमळमा (USSR) नष्ट

झाल्मानॊतय जागततकीकयणाची प्रकक्रमा ऩयत उरट ददळेने जालू ळकेर शी काशी
बाॊडलरलादी याष्राॊच्मा भनातीर बीती नाशीळी झारी.

जागततकीकयणाभुऱे प्रगत दे ळाॊना नलीन फाजायऩेठा उऩरब्ध शोतात.

तमाॊच्माकडीर प्रगत

तॊरसानाभुऱे तवेच कामदा, अथथव्मलशाय, भादशती तॊरसान मा फाफतीतीर अपाट

कौळल्माभुऱे ते मा नलीन फाजायऩेठाॊभधीर स्ऩधाूंभध्मे इतय स्थातनक स्ऩधथकाॊना वशज
भागे टाकतात आणण वशजऩणे फाजायऩेठ काफीज कयतात.

तमाॊना स्ऩधथकच उयत नाशी.

तमाभुऱे तमाॊना जागततकीकयण लेगाने व्शाले अवे लाटते.
भागाव दे ळाॊचाशी मा प्रकक्रमेत पामदा शोतो.
बाॊडलर उऩरब्ध शोते.
ऩडतो.

तमाॊना नलीन तॊरसान उऩरब्ध शोते.

ऩण तमाचफयोफय प्रगत याष्राच्मा जीलनळैरीचा प्रबाल तमाॊच्मालय

वाॊस्कृततक वॊघऴाथरा वयु लात शोलू ळकते.

बाॊडलरी तॊराचा लाऩय केल्माने मॊराचा
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लाऩय लाढून भाणवाॊची-काभगायाॊची गयज कभी शोते.
फेयोजगायीचा प्रश्न तनभाथण शोतो.

काभगाय कऩातीरा वुयलात शोते.

अभेरयका आणण ऩश्श्चभ मुयोऩातीर प्रगत दे ळाॊनी जागततकीकयणाचा आग्रश धयरा.

वाम्मलादी चीनने १९७९ ऩावून याजकीम व्मलस्था फॊदीस्त ठे ऊन आचथथक फदर कयण्माव
वुयलात केरी.
ददरा.

तमाॊनी तमाॊच्मा अटीॊलय ऩश्श्चभेकडीर आचथथक भशावतताॊना चीनभध्मे प्रलेळ

भेश्क्वको, इॊडोनेमळमा, भरेमळमा मा काशी दे ळाॊनी ऩश्श्चभेकडीर दे ळाॊच्मा

वूचनाॊप्रभाणे आणण आॊतययाष्रीम आचथथक वॊस्थाॊच्मा म्शणण्माप्रभाणे आचथथक फदर
स्लीकायरे. ऩयॊ तु तमाॊना अनेक वभस्माॊना तोंड द्माले रागरे.
नेततृ लाखारी लेगळ्मा भागाथने जागततकीकयण स्लीकायरे.
प्रभाणालय आचथथक वलकाव झारेरा ददवतो.
वुधायणाॊचा भागथ स्लीकायरा.

यमळमाने ऩुतीन माॊच्मा

तमाॊचाशी गेल्मा दळकात भोठ्मा

बायताने वालध ऩाऊरे उचरत आचथथक

बायत वयकायरा प्रचॊड अॊतगथत वलयोधारा तोंड द्माले रागरे.

जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमेत वलथर काशी वभान अनुबल आरे आशे त.
उतऩन्नाच्मा आकडेलायीत लाढ झारी आशे .

वभाजातीर अवभानता लाढीव रागरी आशे .
अचधक अडचणीत आरे आशे त.

ऩयॊ तु उतऩन्नाचे वभान वलतयण झारेरे नाशी.
श्रीभॊत लगाथरा पामदा झारा आशे .

गयीफ

श्रीभॊत आणण गयीफाॊभधीर दयी लाढरी आशे .

जागततकीकयणाची प्रकक्रमा गुॊतागुॊतीची आशे .
वभान ऩातऱीलय नाशीत.

याष्रीम

जगातीर वलथ दे ळ आचथथक वलकावाच्मा

जगाच्मा वलथ बागाॊचा वलकाव वभप्रभाणात झारेरा नाशी.

काशी दे ळ वलकमवत आशे त, काशी वलकवनळीर, काशी भागाव तय काशी अती भागाव.
(http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm वॊमक्
ु त याष्राॊच्मा मा वॊकेतस्थऱालय
भागाव दे ळाॊची मादी दे ण्मात आरी आशे .

माऩैकी ३२ दे ळ WTO चे वदस्म आशे त तमाॊची

मादी http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org7_e.htm मा वॊकेत
स्थऱालय आशे .)
वाधायणऩणे उततय अभेरयका (कॎनडा, अभेरयकेची वॊमुक्त वॊस्थाने -

USA)

ऩश्श्चभ मुयोऩ (मु. के., फ्रान्व, जभथनी, नॉले, स्लीडन, शॉरॊड, डेन्भाकथ इ.) आखाती दे ळ
(तेर उतऩादक) ऑस्रे मरमा, जऩान शे दे ळ श्रीभॊत दे ळाॊभध्मे गणरे जातात.

माभधीर

आखाती दे ळ वोडरे तय इतय वलथ दे ळाॊकडे प्रगत तॊरसान आशे तमाभुऱे ते आखाती
दे ळाॊऩेषा काकणबय वयवच आशे त.

दे ळ वलकवनळीर दे ळाॊभध्मे भोडतात.

बायत, ब्राणझर आणण दक्षषण अभेरयकेतीर फये चवे
आकफ्रका खॊडातीर वशाया लाऱलॊटाच्मा दक्षषणेरा

अवरेरे फये चवे दे ळ भागाव आणण अततभागाव दे ळाॊभध्मे गणरे जातात.

आचथथक
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ऩरयश्स्थती लेगऱी अवल्माभुऱे
लेगऱा आशे .

वलकावाच्मा प्रकक्रमेकडे ऩाशण्माचा प्रतमेकाचा दृष्टीकोन

प्रगत, वलकमवत दे ळाॊना जागततकीकयण म्शणजे वल
ु णथवॊधी लाटते तय

वलकवनळीर आणण भागाव दे ळाॊना जागततकीकयण म्शणजे वॊकट ककॊला वभस्मा लाटते.
काशी दे ळाॊना शी प्रकक्रमा अऩरयशामथ लाटते.

काशी जणाॊना दफ
थ याष्राॊचे ळोऴण कयण्माचा
ु र

फड्मा याष्राॊचा कुटीर डाल लाटतो तमाभऱ
ु े च आचथथक वाम्राज्मलाद अळा ळब्दात काशी
वलचायलॊत जागततकीकयणाची वॊबालना कयतात.

दे ळाॊतगथत ऩरयश्स्थती वाधायण तळीच

आशे – उदा. बायतात श्रीभॊत आणण फड्मा उद्मोगऩतीॊना जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमेचा
राब झारा आशे .

इन्पोमवव, वलप्रो, टाटा उद्मोग वभश
ू , रयरामन्व उद्मोगवभश
ू , त्रफयरा

उद्मोग वभूश मावायख्मा अनेक भोठ्मा बायतीम बाॊडलरदायाॊनी मा वॊधीचा बयऩूय पामदा
घेतरा आशे .

तमाॊना अचधक राब अऩेक्षषत आशे आणण तमाभुऱेच ते अचधक आक्रभक ऩणे

जागततकीकयण, उदायीकयण आणण खाजगीकयणाचे धोयण याफवलण्माचा आग्रश धयीत
आशे त.
आंतययाष्रीम अर्थ संस्र्ा

जागततक फॉक आणण आॊतययाष्रीम नाणे तनधी मा वॊस्थाॊची स्थाऩना वलकावावाठी झारी
नव्शती.

१९१८ ते १९३९ मा दोन भशामुद्धाॊच्मा दयम्मानच्मा काऱात तनभाथण झारेल्मा

आचथथक गोंधऱाची ऩुनयालतृ ती टाऱण्मावाठी झारी शोती.
झारी शोती.

मा काऱात प्रचॊड चरनलाढ

याष्राॊच्मा ऩयकीम चरन गॊगाजऱीभध्मे प्रचॊड उतायचढाल मेलून गेरे.

वलतनभम दयाॊभध्मे तीव्र स्लरुऩाचे फदर झारे.

जागततक फॉक, आॊतयाष्रीम नाणेतनधी, गॎट कयाय आणण १९९५ वारी तमाची जागा
घेणायी जागततक व्माऩाय वॊघटना मा दव
ु -मा भशामुद्धाच्मा अॊती म्शणजेच १९४५ ते १९५०
च्मा दयम्मान अभेरयकेच्मा ऩुढाकायाने आणण मुयोऩातीर ततच्मा मभर याष्राॊच्मा वशभतीने
स्थाऩन आणण कामथयत झारेल्मा आॊतययाष्रीम आचथथक वॊस्था आशे त.

जागततकीकयणाच्मा

प्रकक्रमेरा भूतथ स्लरुऩ दे ण्मावाठीच मा वॊस्थाॊची स्थाऩना कयण्मात आरी.
जगातीर फशुताॊळ याष्रे आज मा तीन वॊस्थाॊचे वबावद आशे त – जागततक फॉक.
आणण आॊतययाष्रीम नाणे तनधी
– 188 तय जागततक व्माऩाय वॊघटनेचे
161 वदस्म.
(जगात एकूण १९५ याष्रे आशे त, म्शणजेच 96 टक्के याष्रे जागततक फॉकेची तय जलऱऩाव
82 टक्के याष्रे जागततक व्माऩाय वॊघटनेचे वबावद आशे त.
वदस्म वॊख्मा वध्मा कभी ददवत अवरी तयी अजन
ू
केरे आशे त अवे वॊघटनेचे प्रततऩादन आशे .

जागततक व्माऩाय वॊघटनेची

23 याष्राॊनी वबावदतलावाठी अजथ

काशी उऩचाय ऩण
ू थ झाल्मालय नजीकच्मा
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बवलष्म काऱात तमाॊना वदस्मतल मभऱे र, तमाभुऱे जागततक व्माऩाय वॊघटनेची वदस्म
वॊख्मा तततकीच म्शणजे १८१ (९१ टक्के) रलकयच शोईर.

वॊघटनेच्मा म्शणण्माप्रभाणे

ततच्मा वदस्माॊभध्मे ७५ टक्क्माॊच्मा आवऩाव वलकवनळीर आणण अवलकवत याष्रे आशे त.
वबावद वॊख्मेची एलढी वलस्तायाने चचाथ केरी कायण तमाभधन
ु आजच्मा जगात मा
वॊस्थाॊना ककतऩत भान्मता आशे ते स्ऩष्ट शोते.
व्मलस्थेच्मा फाशे य आशे त.

केलऱ ६ ते

18 टक्के याष्रे मा

माऩैकी फयीचळी याष्रे छोटी आणण एकूणच आॊतययाष्रीम

आचथथक व्मलशायालय आणण व्माऩायालय ज्माॊचा पायवा ऩरयणाभ शोत नाशी ककॊला वशबाग
नाशी अळी आशे त.

जागततक फँक – बमू भका आणि कामे
स्र्ाऩना – १९४४
सदस्म – 188

भुख्मारम – लॉमळग्ं टन डी. सी. (अभेरयकेची याजधानी)

अध्मऺ – जीभ माँग कीभ1 - 12 ले अध्मऺ 2012 ऩासून (कोरयमन अभेरयकन,
फपजीमळमन आणि भानललंळळास्रऻ)

ळाखा – जगबय ऩसयरेल्मा १०० हून अधधक ळाखा
कभथचायी – १०,००० हून अधधक
जागततक फॉकेची काशी जाशीय उद्दीष्टे 1. वॊऩण
ू थ जगातन
ू दारयद्र्म नष्ट कयणे ,
कामथ कयणे

तमावाठी तनष्ठे ने आणण व्मालवातमक लतृ तीने

2. वलाथचधक गयीफ दे ळातीर वलाथचधक गयीफ जनतेरा भदत कयणे,
3. तवेच वलथ जगाने भान्म केरेरी वशस्रक वलकाव उद्दीष्टे प्रतमषात आणण्मावाठी
जागततक फॉक याष्राॊना भदत कयणे
4. वलकवनळीर याष्राॊना आचथथक आणण ताॊत्ररक भदत कयणे
5. खाजगी आणण वालथजतनक षेराॊना एकर काभ कयण्माव भदत कयणे, तमाॊच्माभध्मे
अचधकात अचधक बागीदायी शोईर मावाठी प्रमतन कयणे.
6. स्थामी आणण चचयॊ तन स्लरुऩाच्मा जागततकीकयणाच्मा दृष्टीचा प्रवाय कयणे

1

http://www.worldbank.org/en/about/president
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7. दारयद्रम ् तनलायणावाठी जगबयात वलकावारा चारना दे णे, आचथथक वॊधी उऩरब्ध
कयणे

8. गरयफाॊनी मा वॊधीॊचा पामदा घ्माला म्शणन
ू तमाॊना भदत कयणे
9. तमाॊचे जीलनभान वध
ु ायण्मावाठी प्रमतन कयणे

10. आज फॉकेचे भख्
ु म रष आकफ्रकेतीर भागाव दे ळाॊच्मा वलकावालय केंद्रीत आशे .

11. मद्ध
ॊु रा आशे अळा याष्राॊनाशी फॉक
ु ककॊला अॊतगथत वॊघऴाथभऱ
ु े ज्माॊचा वलकाव खट
भदत कयते

12. भध्मभ उतऩन्न अवरेल्मा दे ळाॊना तमाॊचे उतऩन्न लाढवलण्मावाठी फॉक भदत कयते.
13. याष्रीम वीभाॊच्मा ऩरीकडे वॊऩूणथ भानली वभूशारा ग्रावणा-मा वभस्माॊच्मा
तनलायणावाठी फॉक प्रमतन कयते.

माभध्मे ऩमाथलयणातीर फदर आणण तमाभुऱे

तनभाथण शोणाये अनेक प्रश्न, वॊवगथजन्म योगाॊचा प्रवाय, जागततक व्माऩाय इतमादी
फाफीॊचा वभालेळ शोतो.
14. जागततक फॉक वलकवनळीर याष्राॊवाठी तनधी आणण सान उऩरब्ध करुन दे णायी
वलाथत भोठी वॊस्था म्शणून आऩरी बूमभका ऩाय ऩाडते.
जागततक फॉक ततच्माळी वॊरग्न ऩाच वॊस्थाॊफयोफय काभ कयते.
(World Bank Group) अवेशी वॊफोधरे जाते.

माॊनाच जागततक फॉक गट

मा ऩाच वॊस्था खारीरप्रभाणे आशे त्-

 आॊतययाष्रीम ऩुनर्थ चना आणण वलकाव फॉक (जागततक फॉक) The International bank

for reconstruction and development IBRD i.e. The World Bank - स्थाऩना 1944,
वदस्म १८५, लऴथ २००६ भध्मे ३३ दे ळातीर ११२ प्रकल्ऩाॊना १४.१ अब्ज अभेरयकन
डॉरवथचे कजथ.

 आॊतययाष्रीम वलकाव वॊघ(The International Development Association)
- स्थाऩना १९६०,
दे ळ आशे त.
आशे .

आज १६६ वबावद, माऩैकी ८२ दे ळ शे जगातीर वलाथत गयीफ

स्थाऩने ऩावन
ू आजऩमूंत १६१ अब्ज डॉरयची भदत मा वॊस्थेने केरी

 आॊतययाष्रीम वलततीम भशाभॊडऱ The International Finance Corporation
 फशुयाष्रीम गुॊतलणुक वॊस्था Multilateral Investment Guarantee Agency
 आॊतययाष्रीम गॊत
ु लणक
ु तॊटा तनलायण केंद्र The International Centre for settlement
of investment disputes
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जागततक फॉक आणण आॊतययाष्रीम नाणेतनधी मा दोन स्लतॊर वॊस्था आशे त.
जागततक फॉक भुख्मत् वलकवनळीर याष्राॊना भदत कयते.

आॊतययाष्रीम नाणेतनधी

आॊतययाष्रीम चरन व्मलस्था श्स्थय याखण्माचा प्रमतन कयते.

वलवलध दे ळाॊच्मा चरनालय

मा तनधीचे रष अवते.
१९४६ प्रतमष काभारा वुयलात झारी तेव्शा जागततक फॉकेचे ३८ वदस्म शोते.

१९५० आणण ६० च्मा दळकात अनेक याष्रे स्लतॊर झारी. तमाऩैकी फशुतेकाॊनी फॉकेचे
वदस्मतल घेतरे तमाभुऱे माकाऱात फॉकेच्मा वबावदाॊची वॊख्मा एकदभ लाढरी. वदस्माॊची
वॊख्मा लाढरी तळा तमाॊच्मा गयजा लाढल्मा, तमाॊचे स्लरुऩ फदररे.

फदरतमा गयजा

बागवलण्मावाठी फॉकेचा वलस्ताय करून चाय नव्मा वॊस्था तनभाथण केल्मा गेल्मा.
फॉकेचे भुख्म कामाथरम लॉमळग्ॊ टन मेथे आशे .

जागततक

मळलाम जगबयात १०० च्मा लय कामाथरमे

आशे त.

फँकेचे तनमाभक भंडऱ (Board of Governors)
फॉकेचे कामथ एखाद्मा वशकायी वॊस्थेवायखे चारते.
बागधायक ( share holders) आशे त.

वलथ वबावद याष्रे फॉकेचे

प्रतमेक वबावद दे ळ आऩरे प्रतततनधी ऩाठलतो.

प्रतततनधी वशवा तमा दे ळाचे अथथभॊरी अथला केंद्रीम फॉकेचे प्रभख
ु अवतात.
वदस्माफयोफय एका ऩमाथमी वदस्माची तनलड केरी जाते.

प्रतमेक

शी तनलड वॊफॊधीत याष्राच्मा

ळावनाकडून केरी जाते. वलथ प्रतततनधीॊचे मभऱून एक तनमाभक भॊडऱ अवते.
तनमाभक भॊडऱात वलथ तनणथम घेतरे जातात.
तनमाभक भॊडऱारा अवतात.

शे

मा

तनणथम घेण्माचे वलोच्च अचधकाय मा

तनमाभक भॊडऱाची फैठक लऴाथतून एकदा शोते.

संचारक भंडऱ
नेशभीचे काभकाज कयण्मावाठी तनमाभक भॊडऱ २४ कामथकायी वॊचारकाॊचे वॊचारक
भॊडऱ तनलडून दे त.े

फ्रान्व, जभथनी, जऩान, त्रब्रटन ( UK) आणण अभेरयका (USA) मा ऩाच

वलाथत भोठ्म बागधायकाॊचे प्रतमेकी एक वॊचारक अवतात तय इतय १९ वॊचारक उलथयीत
१८० दे ळाॊचे प्रतततनधीतल कयतात.

फॉकेचे अध्मष वॊचारक भॊडऱाचे नेततृ ल कयतात.

आजऩमूंतच्मा ऩयॊ ऩये प्रभाणे अभेरयकेचे अध्मष अभेरयकन नागरयकारा ऩाच लऴाूंच्मा
कारालधीवाठी अध्मष ऩदालय तनमक्
ु त कयतात.

मा तनमक्
ु तीरा फॉकेच्मा तनमाभक
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भॊडऱाची भॊजुयी मभऱणे आलश्मक अवते.

वलाथत भोठी बागधायक अवल्माभुऱे

तनमक्
ु ती शोलू ळकते.

Robert Zoellick) शे वध्माचे अध्मष आशे त.

अभेरयकेरा तो अचधकाय दे ण्मात आरा आशे .
यॉफटथ झोमरक (

कारालधी वॊऩल्मानॊतय तमाॊची ऩन्
ु शा

वॊचारक भॊडऱाची फैठक आठलड्मातन
ू ककभान दोन लेऱेव तयी शोते.
उऩाध्मऺ
अध्मषाॊच्मा भदतीरा फॉकेचे उऩाध्मष अवतात.

आकफ्रका, ऩल
ू थ आमळमा आणण

ऩॎमवकपक, मयु ोऩ आणण भध्म आमळमा, दक्षषण अभेरयका आणण कॎये त्रफमन दे ळ, भध्म ऩल
ू थ

आणण उततय आकफ्रका आणण दक्षषण आमळमा अळा वशा वलबागाॊवाठी वशा उऩाध्मष काभ
कयतात.

मामळलाम काशी उऩाध्मषाॊकडे भानली वलकाव, दारयद्रम तनलायण मावायखे स्लतॊर

वलऴम दे ण्मात आरे आशे त.
फँकेचे कामथ
१९४४ भध्मे फॉकेची स्थाऩना झारी.

वयु लातीव दव
ु -मा भशामद्ध
ु ाभऱ
ु े उध्लस्त

झारेल्मा मयु ोऩरा वालयण्माव भदत कयणे इतकेच फॉकेचे उद्दीष्ट शोते.
दळकाॊभध्मे फॉकेच्मा काभाचा व्माऩ लाढत गेरा.

ऩयॊ तु ऩढ
ु ीर

जगबयातीर दारयद्र्माचे तनलायण

कयण्माचे भोठे कठीण कामथ फॉकेने शाती घेतरे.
१९६८ भध्मे यॉफटथ भॎक्नभाया माॊची फॉकेच्मा अध्मष ऩदी तनमुक्ती कयण्मात आरी.

तमाॊनी फॉकेच्मा धोयणाॊभध्मे भोठ्मा प्रभाणात फदर केरे.

ळाऱा आणण दलाखाने उबी

कयणे, वाषयतेचा प्रवाय, ळेती वुधायणा मा वलऴमाॊलय रष केंद्रीत केरे.

तमाॊनी

वलकवनळीर आणण गयीफ दे ळाॊना कजथ दे ण्माची प्रकक्रमा वोऩी कयण्माचा प्रमतन केरा.
तमाॊनी फॉकेचे बाॊडलर लाढवलण्माचे नले भागथ ळोधण्माचा प्रमतन केरा.
आऩल्मा नलउदायभतलादी धोयणाॊवाठी नॊतय

प्रमवद्ध झारेरे अभेरयकेचे अध्मष

योनाल्ड ये गन माॊनी ए. डब्ल्मु क्रॉउवन माॊची १९८० वारी भॎक्नभाया माॊच्मा जागी
तनमुक्ती केरी.

क्रॉउवन माॊनी भोठ्मा प्रभाणालय धोयणातभक फदर केरे.

अनी क्रुगय माॊची भुख्म अथथळास्रस म्शणून तनमुक्ती कयण्मात आरी.

१९८२ वारी

क्रुगय फाईंचा

भॎक्नाभाया माॊच्मा वलकावारा चारना दे णा-मा धोयणाॊना अवरेरा वलयोध वलाूंनाच भादशत
शोता.
आरे.

मा काऱात वलकवनळीर दे ळाॊना भुख्मत् तमाॊची कजे पेडण्मावाठी कजथ दे ण्मात

वलकवनळीर दे ळाॊनी आऩल्मा अथथ व्मलस्था वुधायाव्मात मावाठी तमाॊच्मालय दफाल

आणण्मात आरा.

वलकवनळीर दे ळाॊनी कल्माणकायी मोजना फॊद करून तो ऩैवा अथथ
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व्मलस्था वुधायण्मावाठी लाऩयाला अवा आग्रश धयण्मात आरा.

तमादृष्टीने वलकवनळीर

दे ळाॊवाठी अथथव्मस्थेभध्मे यचनातभक फदर ( Structural Adjustment) कयण्माचे कामथक्रभ
आखन
ू दे ण्मात आरे.

मा कामथक्रभाॊच्मा भाध्मभातन
ू भख्
ु मत् भक्
ु त फाजायऩेठेची

अथथव्मलस्था रादण्माचा प्रमतन केरा गेरा.

माभध्मे खाजगीकयण, उदायीकयण,

व्माऩायालयीर आणण ऩयदे ळी गॊत
ु लणक
ु ीलयीर फॊधने दयू कयणे मा फाफीॊचा वभालेळ शोता.
चरनाचे अलभल्
ू मन कयाले, ककॊभतीॊलयीर तनमॊरण वॊऩलाले, वलथ प्रकायच्मा वफवीडी फॊद
कयाव्मात, ऩयदे ळी गॊत
ु लणक
ु दायाॊच्मा दशताचे यषण कयाले, प्रळावनात वध
ु ायणा करुन
भ्रष्टाचायारा आऱा घाराला इतमादी अटी घारण्मात आल्मा.
माच प्रकायच्मा अटीॊचा वभालेळ कयण्मात आरा शोता.
मभऱे र अळा प्रकायच्मा अटी घारण्मात आल्मा.

लॉमळग्ॊ टन कन्वेन्वव भध्मे

शे फदर स्लीकायल्माव कजथ

मा नव्मा धोयणाॊचा पटका आमळमा,

दक्षषण अभेरयका आणण आकफ्रकेभधीर वलकवनळीर दे ळाॊना फवरा.
उऩरब्ध नवल्माने मा दे ळाॊनी वलथ अटी स्लीकायल्मा.
बोगाले रागरे.

भदतीचा दव
ु या ऩमाथम

तमाचे गॊबीय ऩरयणाभ तमा दे ळाॊना

मा दे ळाॊभधीर अनेक रोक दारयद्र्म ये ऴेखारी ढकररे गेरे.

गयीफ अवरेल्माॊची अलस्था अचधक त्रफकट झारी.

आधीच

आयोग्माच्मा वभस्मा उभ्मा याशील्मा.

फयीच भुरे मळषणाऩावून लॊचचत याशीरी, कूऩोऴणाची फऱी ठयरी.
१९८९ नॊतय फॉकेच्मा धोयणाॊभध्मे ऩन्
ु शा फदर कयण्मात आरे.

अनेक स्लमॊवेली

वॊस्थाॊनी केरेल्मा टीकेरा प्रततवाद दे त फॉकेने आऩरी धोयणे ऩन्
ु शा वलकावोन्भख
ु कयण्माचा
प्रमतन केरा.

आज फॉक ऩन्
ु शा दारयद्र्मतनलायण आणण ऩमाथलयण वॊयषण मा वलऴमाॊलय

आऩरे रष केंद्रीत कयीत आशे .

फॉक केलऱ आचथथक भदत दे त नाशी तय ददरेरी भदत मोग्म रोकाॊऩमूंत ऩोशोचते
आशे की नाशी तमाची तऩावणी कयते.

ज्मा प्रकल्ऩाॊवाठी तनधी उऩरब्ध करुन ददरेरा

अवेर तमा प्रकल्ऩाॊच्मा अॊभरफजालणीलय रष ठे लते.
गेल्मा ६० लऴाूंच्मा अनब
ु लातन
ू प्रतमेक याष्रावाठी लेगळ्मा प्रकायच्मा वलकाव

मोजनाॊची गयज अवते ल प्रतमेक दठकाणी तमा लेगळ्मा प्रकाये याफलाव्मा रागतात शा
भशततलाचा भद्द
ु ा फॉकेने रषात घेतरा आशे .

आंतययाष्रीम नािे तनधी - बूमभका आणि कामे
स्र्ाऩना – १९४४
सदस्म – 188
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भुख्मारम – लॉमळग्ं टन डी. सी. (अभेरयकेची याजधानी)

व्मलस्र्ाऩकीम संचारक – णिस्तीन रागादथ (फ्रेंच नागरयक) – मा ऩदालय मेिायी ऩहहरी
भहहरा.

2011 ऩासन
ू .

11 ली व्मलस्र्ाऩकीम संचारक.

स्र्ाऩना
१९४४ वारी जागततक फॉक आणण आॊतययाष्रीम नाणे तनधीची स्थाऩना झारी.
१९४७ वारी आॊतययाष्रीम नाणे तनधीच्मा प्रतमष काभारा वुयलात झारी.
याष्राॊची वलळेऴ वॊस्था आशे .

४५ याष्रे तमाची वॊस्थाऩक वदस्म आशे त.

188 याष्रे तमाची वदस्म आशे त.
मेथे आशे .

आज जगातीर

तनधीचे भुख्मारम अभेरयकेच्मा याजधानीत – लॉमळग्ॊ टन

१९६० च्मा दळकात अनेक लवाशतीॊना स्लातॊत्र्म मभऱारे.

याष्राॊनी वदस्मतल घेतल्माभुऱे

शी वॊमुक्त

IMF ची वदस्म वॊख्मा लाढरी.

नव्मा स्लतॊर

१९९१ भध्मे वोश्व्शएट

मुतनमनच्मा वलघटनानॊतय आणण जलऱ जलऱ वलथच वाम्मलादी याष्राॊनी भुक्त फाजायऩेठेची
अथथव्मलस्था स्लीकायरी.
ऩडरी.

शी वलथ याष्रे

नॊतय

तमाभऱ
ु े तनधीच्मा वदस्म वॊख्मेत बय

१९३० च्मा जागततक भॊदीची ऩुनयालतृ ती टाऱणे शे मा तनधीच्मा स्थाऩने भागचे एक उद्दीष्ट
शोते.

इतय उद्दीष्टे
१. आॊतययाष्रीम आचथथक वशकामाथरा चारना दे णे
२. आॊतययाष्रीम व्माऩायाचा वभतोर वलकाव शोण्माच्मा दृष्टीने प्रमतन कयणे
३. चरन वलतनभम दयाॊभध्मे श्स्थयता याखण्माच्मा दृष्टीने प्रमतन कयणे
४. आॊतययाष्रीम दे लाणघेलाणीचा व्मलशाय वुरब शोण्माच्मा दृष्टीने प्रमतन कयणे

५. आचथथक वॊकटे टाऱण्माचा प्रमतन कयणे ल प्रवॊगी वॊकटात वाऩडरेल्मा याष्राॊना
भदत कयणे.
६. एकूण आॊतययाष्रीम व्मलस्था श्स्थय याशण्माच्मा दृष्टीने प्रमतन कयणे
७. वलकावारा चारना दे ऊन दारयद्र्म तनलायणात भदत कयणे.

८. वलवलध याष्राॊना वभथथ अथथव्मलस्था तनभाथण कयण्मात भदत कयणे.

संघटना
फोडथ ऑप गव्हनथसथ
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तनधीचे एकूण 188 वदस्म आशे त.
तनधीचे वदस्म शोण्माची अट आशे .
गव्शनथवथ तमाय शोते.

जागततक फॉकेचे वदस्मतल शले अवल्माव आधी
वलथ 188 वदस्माॊचे मभऱून तनधीचे फोडथ ऑप

फोडथ ऑप गव्शनथवथ शी तनधीची वलोच्च तनणथम घेणायी वॊस्था आशे .

माभध्मे प्रतमेक दे ळाचा ककॊला दे ळाॊच्मा गटाचे प्रतततनधीतल कयणाया एक गव्शनथय आणण
एक ऩमाथमी गव्शनथय अवतो.

गव्शनथय ची तनमुक्ती वदस्म याष्राॊकडून केरी जाते.

तो तमा दे ळाचा अथथभॊरी ककॊला तमा दे ळाच्मा केंद्रीम फॉकेचा गव्शनथय अवतो. बायताचे
अथथभॊरी बायताचे प्रतततनधीतल कयतात.
ऑप गव्शनथवच्
थ मा शाती अवते.

फशूतेक

आॊतययाष्रीम नाणे तनधीची वलथ वतता फोडथ

तमाॊची फैठक लऴाथतून एकदा फोरालरी जाते.

कामथकायी भंडऱ (Board of Governors)
तनधीच्मा 188

वदस्म याष्राॊभधन
ू कामथकायी भॊडऱाचे वदस्म तनलडरे जातात.

तमाभध्मे वदस्म याष्राॊनी ककॊला याष्राॊच्मा गटाॊनी तनमक्
ु त केरेरे ककॊला तनलडून ददरेरे २४

वदस्म अवतात. अभेरयका, यमळमा, वौदी अये त्रफमा आणण चीन वायख्मा भोठी अथथव्मलस्था
अवणा-मा याष्राॊचे स्लतॊर वदस्म अवतात तय छोटी याष्रे गट करून वदस्म तनलडुन
ऩाठलतात. अवा वलाथत भोठा गट २४ याष्राॊचा आशे .
तनधीचे योजचे काभकाज ऩाशते.

कामथकायी भॊडऱ आॊतययाष्रीम नाणे

आठलड्मातून अनेकदा तमाॊच्मा फैठका शोतात.

(एवप्रर २००९) श्री. आदळथ ककळोय शे बायताचे प्रतततनधी भॊडऱात आशे त.

फाॊग्रादे ळ

वध्मा

(५,५८३ भते), बूतान (३१३ भते), बायत (४१,८३२ भते) आणण श्रीरॊकेची (४,३८३ भते)
एकूण ५२,११२ भते मभऱून ते कामथकायी भॊडऱालय तनमुक्त झारे.
कोटा
आतययाष्रीम नाणे तनधी भध्मे प्रतमेक याष्राचे स्थान तमाच्मा आचथथक ताकदीलय
ठयते. प्रतमेक याष्रारा एक कोटा ठयलन
ू ददरेरा आशे .
अथथव्मलस्थेच्मा एकूण आकायालय ठयतो.

प्रतमेक याष्राचा कोटा तमाच्मा

अभेरयकेचा कोटा वलाथत अचधक म्शणजे १६.७७

टक्के इतका आशे , तय ऩाराऊ मा (कपमरऩाईन्वच्मा जलऱ ऩॎमवकपक भशावागयात छोटमा
फेटालय लवरेरे याष्र) छोटमा याष्राचा कोटा वलाथत कभी म्शणजे ०.०१ टक्के इतका आशे .
कोटा म्शणजे एखाद्मा याष्रारा तनधी कडून मभऱू ळकणायी कभार भदत. ते याष्र तनधीरा
बयत अवरेरी लगथणी ( subscription) वाधायणऩणे तततकीच अवते.
आकडेलायीप्रभाणे बायताचा कोटा ४,१५८.२० दळरष
एकूण कोटमाच्मा १.९१ टक्के इतका शोतो.

एवप्रर २००९ च्मा

SDR इतका आशे

– तो तनधीच्मा

जेलढा कोटा अवतो तेलढीच लगथणी तमा
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याष्रारा बयाली रागते.

वदस्मतल स्लीकायल्मानॊतय कोटमाचा २५

% बाग भान्मताप्राप्त

आॊतययाष्रीम चरनाभध्मे आणण उयरेरा ७५ % बाग स्लत्च्मा चरनाभध्मे बयाला रागतो.
वाधायणऩणे दय ऩाच लऴाूंनी कोटमाचा आढाला घेतरा जातो.
४५% लाढ कयण्मात आरी.

१९९८ भध्मे कोटमाॊभध्मे

२००३ आणण २००८ (१२ ली आणण १३ ली फैठक) च्मा आढाला

फैठकाॊभध्मे कोणतीशी लाढ कयण्मात आरी नाशी.

भार २००६ आणण २००८ भध्मे

कोटमाभध्मे अनक्र
ु भे १.८ आणण ९.५ टक्के वलळेऴ लाढ कयण्मात आरी.

कोटमाभध्मे

कोणतमाशी स्लरुऩाचा फदर कयण्मावाठी ककभाल ८५% वदस्माॊची भॊजयु ी रागते.
प्रतमेक याष्राची भते तमा तमा याष्राच्मा कोटमाच्मा आधायालय ठयतात.
याष्रारा ककभान २५० भते अवतात.
अभेरयकेची ३,७१,७४१ भते आशे त.
अभेरयकेचा कोटा आशे .

तमालय प्रतमेक राख
म्शणजेच ३७ अब्ज

प्रतमेक

SDR लय एक भत मभऱते.
SDR ऩेषा थोडा अचधक इतका

तेलढी यक्कभ अभेरयकेरा लगथणी म्शणून बयाली रागते आणण

तेलढीच आचथथक भदत तीरा मभऱू ळकते.

काशी वलळेऴ प्रवॊगी तमाऩेषा अचधक भदतशी

मभऱू ळकते.

SDR (Special Drawing Rights)
SDR शे तनधीने १९६९ वारी तनभाथण केरेरे वलळेऴ चरन आशे .

वुयलातीव तमाची

ककॊभत वोन्माच्मा ककॊभतीच्मा आधाये ठयवलण्मात मेत शोती. आता तमाची ककॊभत जऩानी
मेन, त्रब्रटीळ ऩौंड, मुयो आणण अभेरयकन डॉरयच्मा आधाये ठयवलण्मात मेते.
व्मलस्थेभध्मे अवरेल्मा तनश्श्चत वलतनभम दयारा आधाय दे ण्मावाठी
कयण्मात आरी. १९७३ भध्मे ब्रेटनलुड्व व्मलस्थाच कोवऱल्माभुऱे
झारे.

ब्रेटनलुड्व

SDR ची तनमभथती

SDR चे भशतल कभी

SDR शे तनधीचे स्लतॊर चरन नाशी ककॊला तेलढ्मा यकभेचा दाला एखाद्मा याष्रारा

कयता मेतो अवेशी नाशी.
व्मलस्र्ाऩकीम संचारक
आॊतययाष्रीम नाणे तनधीचे कामथकायी भॊडऱ व्मलस्थाऩकीम वॊचारकाची तनलड कयते.
कोणतमाशी कामाथकायी वॊचारकारा मा ऩदावाठी आऩरे नाभाॊकन कयता मेते.

मा ऩदावाठी

एकाऩेषा अचधक अजथ आल्माव कामथकायी भॊडऱ ळक्मतो वशभतीने तनलड कयण्माचा
प्रमतन कयते.

डॉभतनक स्रॉव शे फ्रेंच अथथतस, नोव्शें फय २००७ ऩावून ऩाच लऴाूंच्मा

कारालधीवाठी, तनधीचे १० ले व्मलस्थाऩकीम वॊचारक म्शणून काभ ऩाशत शोते.
वारी तमाॊच्मालय काशी आयोऩ झारे तमाभुऱे तमाॊनी याजीनाभा ददरा.

तेव्शाऩावून

2011
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णिस्तीन रागादथ मा फ्रेंच भदशरेची मा ऩदालय 11 ली व्मलस्थाऩकीम वॊचारक म्शणून
तनमक्
ु ती झारी. व्मलस्थाऩकीम वॊचारक आॊतययाष्रीम नाणे तनधीचे नेततृ ल कयतो.
आॊतययाष्रीम नाणे तनधी भध्मे १७ वलवलध खाती आशे त.

मा वलथ खातमाॊभधीर वलथ

कभथचा-माॊचा तो प्रभख
ु अवतो आणण तोच तनधीच्मा कामथकायी भॊडऱाचा अध्मष अवतो.
व्मलस्थाऩकीम वॊचारकाच्मा भदतीरा आणखी तीन उऩवॊचारक अवतात.

व्मलस्थाऩकीम वॊचारकाॊचा शा गट वलथ कभथचा-माॊच्मा काभालय रष ठे लतो तवेच
ते वदस्म याष्राॊच्मा ळावनाॊळी उच्च ऩातऱीलरून वॊऩकथ ठे लून अवतात.

प्रवायभाध्मभे,

अळावकीम वॊघटना, वलचायलॊत आणण इतय वॊस्थाॊळी वॊऩकथ ठे लण्माचे काभशी ते कयतात.
तनधी तमाच्मा वदस्म याष्राॊच्मा वयकायाॊना जफाफदाय अवतो.
शोते.

माॊची लऴाथतून एकदा फैठक

अर्थव्मलस्र्ा
वदस्म याष्राॊनी बयरेरी लगथणी शे तनधीच्मा उतऩन्नाचे भुख्म वाधन आशे .
वलरतीच्मा दयात कजथ दे ण्मावाठी वलळेऴ तनधी उबायरा जातो.

गयीफ दे ळाॊना

तमाभध्मे श्रीभॊत याष्रे

आऩरे मोगदान दे तात.

धोयि आणि कामथ
१९४५ वारी ऩदशल्माॊदा फ्रान्वने तनधी कडून भदत घेतरी.

ळावनाभध्मे काशी कम्मतु नस्ट ऩषाचे वदस्म शोते.
भागणी केरी.

(तमालेऱच्मा फ्रान्वच्मा

IMF ने शे वदस्म काढून टाकण्माची

तमाॊना काढून टाकल्मानॊतय काशी तावातच फ्रान्वचे कजथ भॊजयू झारे

अळी फातभी तमालेऱेव चचेत शोती.)

–

१९७० ऩमूंत प्रगत दे ळाॊनीच भख्
ु मत् मा कजाूंचा

राब घेतरा. आॊतययाष्रीम नाणे तनधी कडे कोणतमाशी षणी आचथथक अडचणीत

वाऩडरेल्मा याष्राॊना कजथ म्शणन
ू दे ण्मावाठी २०० अब्ज डॉरवथ इतकी यक्कभ उऩरब्ध
अवते.

गयज ऩडल्माव अचधक ५० अब्ज डॉरवथ उबे केरे जालू ळकतात.

आणीफाणीच्मा

काऱात तातडीने प्रळावकीम प्रकक्रमा ऩण
ू थ करून ऩैवे उऩरब्ध केरे जालू ळकतात.

१९९७

च्मा आमळमामी आचथथक वॊकटाच्मा काऱात कपमरऩाईन्व, थामरॊड, इॊडोनेमळमा आणण
कोरयमा मा दे ळाॊना भदत कयण्मात आरी.
जॉश्जथमारा तातडीने भदत दे ण्मात आरी.

२००१ भध्मे तुकथस्तानरा तय २००८ भध्मे
शी कजे काशी अटीॊलय मभऱतात.

ऩयॊ तू मा
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अटी भूऱ वभस्मा वोडवलण्माव उऩमुक्त अळाच अवतात अवे आॊतययाष्रीम नाणे तनधीचे
म्शणणे आशे .

आॊतययाष्रीम नाणेतनधी कडे अवरेल्मा कोटमाची एकूण यक्कभ ३५२ अब्ज डॉरवथ

इतकी शोते.

३१ भे २००८ च्मा दशळेफाप्रभाणे तनधीने ६५ दे ळाॊना १९.४ अब्ज डॉरवथचे कजथ

ददरे आशे .
तनधी भख्
ु मत् तीन प्रकायची कामे कयतो

कजथऩयु लठा.

प्रमवद्ध कयते.

नाणेतनधी लऴाथतन
ू दोन लेऱा

– तनरयषण, ताॊत्ररक वशाय्म आणण
World Economic Outlook नालाचा अशलार

माभध्मे जागततक आणण प्रादे मळक घडाभोडीॊचा आढाला घेतरा जातो तवेच

बवलष्माचा लेध घेण्माचा प्रमतन केरा जातो.

तमाचप्रभाणे लऴाथतन
ू एकदा प्रतमेक वदस्म

याष्रारा तमाच्मा अथथव्मलस्थेचा वखोर अभ्माव करून वल्रा ददरा जातो. माभध्मे

आॊतययाष्रीम आणण अॊतगथत आचथथक श्स्थयता याखण्मावॊफॊधीच्मा धोयणाॊचा वभालेळ अवतो.
फ-माच लेऱा वदस्म याष्राॊना भोपत ताॊत्ररक वल्रा आणण प्रमळषण ददरे जाते.

माभध्मे

चरन व्मलस्था, फॉकाॊचे तनमॊरण, आचथथक धोयण, वलतनभम दय मा वलऴमाॊचा वभालेळ
अवतो.

जागततक व्माऩाय संघटना - बमू भका आणि कामे
स्र्ाऩना – १९९५
सदस्म – 161 (एप्रप्रर 2015)
भुख्मारम – जजतनव्हा, जस्लत्झरंड

संचारक – ऩास्कर रॅ भी (2005-2013) यॉफटो अझेव्हे डो (2013 ऩासून)
(http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/tif_e.htm मा वॊकेतस्थऱालय WTO वलऴमी वलथ
प्राथमभक भादशती उऩरब्ध आशे .)

जागततक व्माऩाय वॊघटनेची स्थाऩना १९९५ भध्मे झारी.
वलाथत तरूण आॊतययाष्रीम वॊघटना म्शणता मेईर.

तमादृष्टीने मा वॊघटनेरा

ऩयॊ तु प्रतमषात मा वॊघटनेने १९४५

वारी झारेल्मा गॎट ( General Agreement on Trade and Tariff – GATT – व्माऩाय आणण
कयआकायणी वॊदबाथतीर वलथवाधायण कयाय, अथाथतच शा कयाय आॊतययाष्रीम आशे शे गश
ृ ीत
आशे .) कयायाची जागा घेतरी, म्शणजेच मा वॊस्थेरा वाधायण ६३ लऴाूंचा इततशाव आशे .
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दव
ु ये भशामुद्ध वॊऩल्मानॊतय जेतमा याष्राॊना एक

आॊतययाष्रीम व्माऩाय वॊघटना

(International Trade Organisation – ITO) स्थाऩन कयामची शोती.

(अडचणीच्मा काऱात

आऩरी भदत कयण्मावाठी एखादी आॊतययाष्रीम वॊघटना आऩल्मा डोक्मालय

अवाली अवे

प्रतमेक याष्र प्रभख
ु ारा आणण ळावनारा लाटते अवे प्रा. स्टीगरीटझ म्शणतात.) ऩयॊ तु ती
वॊकल्ऩना प्रतमषात मेलू ळकरी नाशी.

तमाऐलजी गॎटची तनमभथती कयण्मात आरी.

भख्
ु म उद्दीष्ट आॊतययाष्रीम व्माऩायाभधीर अडथऱे दयू कयणे शे शोते.

गॎटचे

गॎट शा एक कयाय

शोता, वॊघटना नव्शती शे रषात ठे लरे ऩादशजे.

गॅट कयाय
दोन याष्राॊनी एकर मेलून कयाय कयण्माऩेषा अनेक याष्राॊनी एकर मेलून कयाय कयाला मालय गॎट
भध्मे अचधक बय दे ण्मात आरा शोता. गॎटच्मा २३ वॊस्थाऩक वदस्माॊभध्मे अभेरयका, कॎनडा,
इतमादी वलकमवत दे ळाॊफयोफय बायत, श्रीरॊका, ऩाककस्तान क्मुफा मा वलकवनळीर दे ळाॊचाशी
वशबाग शोता माची वलळेऴ नोंद घेणे गयजेचे आशे .

गॎटचा इततशाव तीन टप्प्माॊभध्मे वलबागरा जालू ळकतो.

गॎटच्मा ऩदशल्मा पे-माॊभध्मे केलऱ

आमात-तनमाथत कय ( Tariff) कभी कयण्मालय बय शोता. ऩयॊ तु ऩढ
ु च्मा चचाूंभध्मे इतय अनेक
वलऴमाॊचा वभालेळ कयण्मात आरा. ऩदशरा टप्ऩा वाधायणऩणे १९४७ च्मा इॊग्रॊड भधीर टोयक्ले
मेचथर चचेच्मा पेयी ऩमूंत ऩण
ू थ झारा. दव
ु या टप्ऩा १९७९ भध्मे टोकीमो पेयीनॊतय ऩण
ू थ झारा ल
ततव-मा टप्प्मात केलऱ उरुग्ले पेयीचा वभालेळ शोतो. थोडक्मात चचाूंचा इततशाव खारीरप्रभाणे्१९४७ श्जतनव्शा (श्स्लतझयरॊड) – अभेरयकेच्मा वशकामाथभुऱे चचेची ऩदशरी पेयी मळस्ली झारी.
१९४९ अनेवी (फ्रान्व) – दशा नलीन वदस्म वामभर झारे.
१९५०-५१ टोयक्ले (म,ु के. )

१९५५-५६ श्जतनव्शा (श्स्लतझयरॊड)

– १९५० च्मा दळकात गॎट अॊतगथत पायळा शारचारी

झाल्मा नाशीत.
१९६०-६२ डडरॉन श्जतनव्शा (श्स्लतझयरॊड)
१९६४-६७ केनेडी – मा काऱात मुयोवऩमन इकॉनॉमभक कम्मुतनटी (
आचथथक वभुदाम वलकमवत झारा.

EEC) - मुयोवऩम

अभेरयकेरा भोठा प्रततस्ऩधी तनभाथण झारा.

भध्मे गॎटच्मा इततशावात ऩदशल्माॊदाच कयाय कयण्मात अडचणी तनभाथण झाल्मा
फ-माचळा चचाथ अधथलट वोडून द्माव्मा रागल्मा.

मा पेयी

–
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१९७३-७९ टोककमो – मा पेयीच्मा दयम्मान वॊऩूणथ जग तेराच्मा वभस्मेभध्मे फुडून गेरे
शोते.

चचे दयम्मान अभेरयका आणण

EEC चे लचथस्ल कामभ यादशरे.

वलकवनळीर

याष्राॊना पायळा वलरती मभऱाल्मा नाशीत, तमाभऱ
ु े ते नायाज झारे.
१९८६-९४ ऊरुग्ले – मा पेयीच्मा दयम्मान जगबय भॊदीचे वालट शोते.

अभेरयका, जऩान

आणण EEC दयम्मान व्माऩायावॊदबाथत अनेक लाद तनभाथण झारे. अभेरयका आणण
भध्मे ळेतीभाराच्मा वॊदबाथत लाद शोते.
अवे अभेरयकेचे म्शणणे शोते.
वुयलात केरी.
माभध्मे –

EEC

जऩानने आऩरा फाजाय अभेरयकेवाठी खर
ु ा कयाला

जगबयच्मा याष्राॊनी आऩरे फाजाय ऩुन्शा फॊदीस्त कयामरा

चचाथ कयण्मावाठी चाय प्रभुख गटाॊची स्थाऩना कयण्मात आरी शोती

१) व्माऩायातीर अडथऱे आणण तमावॊफॊचधत फाफी २) वलमळष्ठ षेरावॊफॊचधत फाफी – ळेती , नैवगीक वॊवाधने, वेला षेर, टे क्वटाईर आणण
काऩड उद्मोग, रॉवऩकर उतऩादने
३) प्रकक्रमा
४) इतय फाफी
चचेची नली पेयी वुरु कयाला अळी भागणी फ-माच याष्राॊकडून केरी जात शोती ऩयॊ तु EEC तमाकडे
दर
थ केरे.
ु ष

डंकेर ड्राफ्ट
कोणतमाच फाफीॊलय एकभत शोत नाशी आणण अॊततभ तनणथम शोत नाशी शे रषात
घेलन
ू १९९१ भध्मे गॎटचे वेक्रेटयी जनयर ऑथथय डॊकेर माॊनी स्लत्च एक ऩॎकेज तमाय
केरे, अभेरयकेने ते भान्म केरे ऩयॊ तु

EEC रा ते भान्म नव्शते.

याजकायण्माॊनी लामपऱ

चचाथ वोडून भुक्त व्माऩायाच्मा वलकावावाठी धाडवाने काशी तनणथम घेतरे ऩादशजेत अवे
तमाॊचे भत शोते.

बायतातशी डॊकेर प्रस्तालारा फयाच वलयोध झारा शोता.

ऩषाॊनी मारा वलयोधाचा प्रभुख भुद्दा फनवलरा शोता.

वलळेऴत् डाव्मा

बायत वयकाय आऩरे वालथबौभतल गॎट

कयाय करुन गभालणाय आशे अळी चचाथ यॊ गरी शोती.
फ-माच वलरॊफानॊतय भोयोक्को मेथे १९९४ भध्मे उरुग्ले ऩॎकेजलय वशी कयण्मात
आरी.

माभध्मे डॊकेर प्रस्तालातीर फ-माच भुद्दमाॊचा वभालेळ कयण्मात आरा शोता. १

जानेलायी १९९५ योजी जागततक व्माऩाय वॊघटनेची तनमभथती कयण्मात आरी.
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गेल्मा ५० लऴाूंभध्मे

आॊतययाष्रीम व्माऩायाभध्मे रषणीम लाढ झारी.

तनमाथतीभध्मे दयलऴी वाधायणऩणे ६ टक्के लाढ शोत गेरी.
च्मा ऩातऱीऩेषा २२ ऩटीॊनी लाढरा आशे .

लस्तूॊच्मा

आॊतययाष्रीम व्माऩाय १९५०

गॎट आणण आॊतययाष्रीम व्माऩाय वॊघटनेभऱ
ु े शा

व्माऩाय वयु ऱीत झारा, ल एकुण जगाचा वलकाव शोण्माव भोठी भदत झारी अवा
जागततक व्माऩाय वॊघटनेचा दाला आशे .

आॊतययाष्रीम व्माऩायाचे जागततक ऩातऱीलयीर तनमभ ठयवलणीयी जागततक व्माऩाय
वॊघटना शी एकभेल वॊघटना आशे .

आॊतययाष्रीम व्माऩाय वशज वुरब आणण ळक्म

तततक्मा भुक्त लातालयणात व्शाला मावाठी प्रमतन कयणे शे जागततक व्माऩाय वॊघटनेचे
प्रभुख कामथ आशे . (भुक्त माचा अथथ याष्राॊनी ळक्मतो व्माऩायालय कोणतीशी फॊधने घारू
नमेत. याष्रीम शीत वाध्म कयण्मावाठी
घारतात.

फ-माच लेऱा याष्रे आमात तनमाथतीलय फॊधने

उदा. आमात भारालय प्रचॊड आमात कय रागू कयणे

– माभुऱे मा भाराची

फाजायातीर ककॊभत लाढते, स्थातनक भाराळी आमात भार स्ऩधाथ करु ळकत नाशी. )
मा कामाथभुऱे उतऩादक आणण ग्राशक अळा दोघाॊचश
े ी दशत वाध्म केरे जाते

–

ग्राशकारा लस्तूची तनलड कयण्माव बयऩूय लाल मभऱतो, तवेच चाॊगल्मा दजाथची लस्तू
मभऱण्माची ळक्मता लाढते.

उतऩादक आणण तनमाथतदायाॊना भोठी फाजायऩेठ उऩरब्ध शोते.

WTO भध्मे वलथ तनणथम वशभतीने घेतरे जातात. काशी लाद उद्भलल्माव तॊटा

तनलायण व्मलस्थेभापथत तो वोडवलण्माचा प्रमतन केरा जातो.

माभुऱे लाद लाढून तमाचे

ऩमथलवान रष्कयी कायलाई अथला मुद्धाभध्मे शोण्माचा धोका टाऱता मेतो.
व्माऩायाभधीर अडथऱे दयू कयता कयता

WTO,

याष्रे आणण रोकाॊच्मा ऩयस्ऩय

वॊफॊधाॊभधीर अडथऱे दयू कयते अवा वॊघटनेचा दाला आशे . वॊघटनेने केरेरे कयाय फशुवॊख्म
वदस्म याष्राॊनी तमाॊच्मा कामदे भॊडऱाॊकडून भान्म करून घेतरेरे अवतात. कयाय
ळावनाकडून केरे जातात, तमालय वह्मा ळावनाच्मा अवतात ऩण मा कयायाॊचा उद्देळ
उतऩादक, आमातदाय आणण तनमाथतदाय माॊना वशज व्मलशाय कयता माला शा अवतो.
उरुग्ले पेयीनॊतयशी याष्राॊभधीर लाटाघाटी चारच
ू यादशल्मा.

६९ दे ळाॊनी दयू वॊचाय (

पेब्रल
ु ायी १९९७ भध्मे

telecommunication services) वेलाॊच्मा वॊदबाथत उदायीकयणाच्मा

ददळेने भशततलाचे कयाय केरे. तमाच लऴी ४० दे ळाॊनी भादशती तॊरसानावॊफॊधीच्मा
उतऩादनाॊचा कयभक्
ु त व्माऩाय कयण्मावॊफॊधी कयाय केरा.
कयाय केरा.

७० दे ळाॊनी वलततीम षेरावॊफॊधीचा

वलततीम षेराभध्मे फॉकीॊग, वलभा, योखे व्मलशाय, आणण आचथथक
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व्मलशायाॊवॊफॊधीची भादशती इ. फाफीॊचा वभालेळ शोतो.

२००० वारी ळेती आणण

वेलाषेराॊवॊफॊधी नलीन लाटाघाटीॊना वयु लात झारी.

MOST FAVOURED NATION PRINCIPLE
जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा कयायाॊप्रभाणे वॊघटनेच्मा वदस्म याष्राॊना इतय वलथ वदस्म
याष्राॊफयोफय वभान आचथथक व्मलशाय कयाले रागतात. कोणतमाशी एका याष्राव आमात कय
कभी कयणे ककॊला ततवभ कोणतमाशी वलरती दे ता मेत नाशीत. जो तनमभ एका याष्राव रागू

तोच इतय वलाूंना रागू कयाला रागतो. माराच भोस्ट पेलडथ नेळनचे ततल अवे म्शणतात. ऩण
मा ततलारा काशी अऩलाद आशे त.

काशी दे ळ आऩाऩवात काशी लस्तूॊच्मा व्माऩायावॊफॊधी

भुक्त व्माऩायाचे कयाय करू ळकतात.
दे ता मेतात.

ककॊला काशी वलकवनळीर दे ळाॊना वलळेऴ वलरती

काशी लस्तूॊचा व्माऩाय अन्माय्म ऩद्धतीने शोतो आशे अवे लाटल्माव तमा

लस्तूॊफाफत अचधक कय रागू कयण्मावॊफॊधीचा ककॊला तमा लस्तूॊच्मा व्माऩायालय फॊधन
घारण्माचा अचधकाय वॊफॊचधत याष्राॊना अवतो.

दोहा प्रलकास कामथक्रभ (Doha Development Agenda)
नोव्शें फय २००१ भध्मे दोशा

(कताय) मेथे

ऩरयऴदे त वलकवनळीर याष्राॊळी वॊफॊचधत
झारी.

गेरी दशा लऴे शी चचाथ चारू आशे .

जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा भॊरी

‘दोशा वलकाव कामथक्रभा ’ च्मा चचेरा वयु लात
ती चचाथ आजशी ऩण
ू तथ लारा गेरेरी नाशी.

जगबयातीर व्माऩायातीर अडथऱे दयू कयणे शे मा चचेचे प्रभख
ु उद्दीष्ट शोते.
व्माऩायाभध्मे लाढ शोईर शी अऩेषा आशे .

माभध्मे ळेती आणण वेलाषेराॊवॊफॊधी वरु
ु

झारेल्मा लाटाघाटीॊचा वभालेळ कयण्मात आरा.
चचेरा वयु लात झारी.

तमाभऱ
ु े

वलकवनळीर दे ळाॊच्मा आग्रशालरून मा

वलकवनळीर याष्राॊना वध्माचे कयाय अभरात आणताना काशी

अडचणीॊना तोंड द्माले रागते – तमावॊफॊधी चचाथ कयण्मात आरी.
व्माऩाय आणण ऩमाथलयण मावॊफॊधीच्मा चचेरा वुयलात झारी.

माभध्मे प्राभख्
ु माने

न्माय्म आणण भुक्त व्माऩाय प्रतषात आणण्माच्मा दृष्टीने जागततक व्माऩाय

वॊघटनेचे वाधे ततल आशे

– चचाथ करुन, लाटाघाटी करुन कयाय कया आणण तमाॊचे
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तततक्माच प्राभाणणक ऩणे ऩारन कया.
वदस्माॊनी वशभतीने केरेरे कयाय.

जागततक व्माऩाय वॊघटनेचे तनमभ म्शणजेच

गॎट शा जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा लस्तॊच्
ू मा

व्माऩायाचा भख्
ु म कामदे ळीय आधाय आशे
तयतद
ू ीॊप्रभाणे चारतो.

– म्शणजे लस्तॊच
ू ा व्माऩाय गॎट कयायातीर

उरुग्ले लाटाघाटीॊभध्मे वेलाषेर, फौवद्धक वॊऩदा आणण तॊटा

तनयाकयणावॊफॊधी नलीन तनमभ केरे गेरे.

मा व्मलस्थेभध्मे वलकवनळीर याष्राॊच्मा

वोमीच्मा दृष्टीने काशी तयतद
ु ी कयण्मात आल्मा आशे त अवा जागततक व्माऩाय वॊघटनेचा
दाला आशे .

नव्मा कयायाॊप्रभाणे लस्तॊच्
ू मा व्माऩायावॊफॊधीचे वलथ तनमभ आता वेला षेराराशी

रागू शोणाय आशे त.

माचा पामदा ऩयदे ळात व्मलवाम करु इश्च्छणा-मा फॉका, वलभा

कॊऩन्मा, दयू वॊचाय षेरातीर कॊऩन्मा, प्रलाळाॊवाठी वशरीॊचे आमोजन कयणा-मा कॊऩन्मा,
शॉटे ल्व इतमादीॊना मभऱे र.

मा नव्मा ततलाॊचा वभालेळ वेला षेरावॊफॊधीच्मा नव्मा कयायात

कयण्मात आरा आशे – General Agreement on Trade in Services (GATS) मा कयायाच्मा
ऩरीकडे काशी याष्राॊनी वलळेऴ वलरती जाशीय केल्मा आशे त.
फौवद्धक वॊऩदे च्मा यषणावाठी केरेरे तनमभ कॉऩायाईटव, ऩेटॊटव, रे डभाकथव ्

इतमादीॊच्मा वॊयषणाचे भागथ दाखलतात.

जागततक व्माऩाय वॊघटनेने ऩदशल्मा दशा लऴाथत ३०० लादाॊचा तनकार रालरा आशे .
१९४७-९४ एलढ्मा ४७ लऴाूंच्मा काऱात गॎटने वाधायण एलढ्माच लादाॊचा वलचाय केरा.

प्रलकसनळीर याष्रे
वलकवनळीर आणण अवलकमवत याष्राॊची जागततक व्माऩाय वॊघटनेतीर एकूण

वॊख्मा ७५ टक्क्माॊशून अचधक आशे . तमाभऱ
ु े जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा प्रतमेक
कयायाभध्मे तमाॊच्मावाठी वलळेऴ तयतद
ू ी केरेल्मा अवतात. तमाॊना कयायाॊची अॊभरफजालणी
कयण्माकयीता अचधक लेऱ ददरा जातो, तमाॊना व्माऩायाच्मा अचधक वॊधी मभऱाव्मात

मावाठी खाव उऩाम केरेरे अवतात, वलथ वदस्म याष्राॊनी तमाॊच्मा व्माऩायी दशतवॊफॊधाॊकडे
वलळेऴ रष द्माले मावाठी खाव तयतूदीॊचा वभालेळ कयायाॊभध्मे केरेरा अवतो, तमाॊच्मा
दे ळात जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा काभावाठी भूरबूत वोमीवुवलधाॊच्मा तनमभथतीवाठी

वलळेऴ भदत केरी जाते, तवेच तमाॊना ताॊत्ररक वुधायणाॊची वलमळष्ठ ऩातऱी गाठण्मावाठी
भदत केरी जाते.

वलकवनळीर आणण अवलकमवत याष्राॊनी जागततक व्माऩायाभध्मे

अचधकाचधक बाग घ्माला मावाठी जागततक व्माऩाय वॊघटना वलळेऴ प्रमतन कयते.
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जागततक व्माऩाय संघटनेची कामे आणि यचना
१) जागततक व्माऩाय वॊघटना केलऱ भुक्त व्माऩायाचेच वभथथन कयते अवे नाशी काशी लेऱेव व्माऩायालय फॊधने घारण्मावशी वुचवलते

– ऩमाथलयण यषणाचा प्रश्न,

ग्राशक शीत यषणाचा प्रश्न ककॊला एखाद्मा योगाचा प्रवाय थाॊफलामचा अवल्माव.
२) जागततक व्माऩाय वॊघटना

व्माऩायी कयाय कयण्माव भदत कयते, लाद वोडवलते

ऩयॊ तु ततच्माकडे कोणतीशी अततभानली ताकद नाशी ककॊला जादईू ळक्ती नाशी,
ज्माचा उऩमोग करुन ती कोणताशी प्रश्न चट
ु कीवयळी वोडलू ळकेर.
व्माऩाय वॊघटना

म्शणजे एक टे फर आशे .

शीत वाध्म करून घ्मामचे आशे .

जागततक

याष्राॊनी तमा टे फराबोलती फवून आऩरे

आॊतययाष्रीम व्माऩाय वुयऱीत, न्माय्म, भुक्त आणण ( predictable) शोण्मावाठी प्रमतन

कयणे शे जागततक व्माऩाय वॊघटनेचे भुख्म उद्दीष्ट आशे .

ते वाध्म कयण्मावाठी जागततक

व्माऩाय वॊघटना खारीर कामे कयते्-

१) कयायाॊची अॊभरफजालणी (Administration) कयणे
२) लाटाघाटीॊवाठी याष्राॊना व्मावऩीठ तनभाथण करुन दे णे
३) व्माऩाया वॊदबाथतीर लाद वोडवलणे
४) याष्राॊच्मा व्माऩायी धोयणाॊचा आढाला घेणे

– प्रतमेक दे ळाची आढाव्माची तायीख

ठयलन
ू ददरेरी अवते, तमानव
ु ाय ठयावलक काऱानॊतय तनममभत ऩणे आढाला घेतरा
जातो.

माभध्मे तमा तमा दे ळाॊकडून ऩाठवलल्मा गेरेल्मा अशलाराॊचा तवेच

वॊघटनेच्मा वचचलारमाने तमा दे ळावॊफॊधी तमाय केरेल्मा अशलाराचा अभ्माव केरा
जातो.

५) ताॊत्ररक भदत आणण प्रमळषण कामथक्रभ माद्लाये वलकवनळीर याष्राॊना व्माऩायी
धोयणाॊच्मा आखणी फाफत भदत कयणे.
६) इतय आॊतययाष्रीम वॊघटनाॊफयोफय वशकामथ कयणे.

यचना
आजमभतीव जागततक व्माऩाय वॊघटनेचे एकूण 161 वदस्म आशे त.

(26 एवप्रर

2015 योजी वेळल्व मा दे ळारा वदस्मतल मभऱारे. आणखीन जलऱऩाव 23 दे ळ
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वदस्मतलावाठी प्रमतन कयीत आशे त.

जागततक व्माऩायाच्मा ९७ टक्के व्माऩाय जागततक

व्माऩाय वॊघटनेच्मा तनमभाॊप्रभाणे चारतो.
जागततक व्माऩाय वॊघटनेचे वलथ तनणथम वलथवॊभतीने घेतरे जातात

– वलथ वदस्म

याष्राॊची वॊभती अवेर तयच एखादा तनणथम घेतरा जातो.

फशुवॊख्मेच्मा आधायालय तनणथम
घेता मेणे ळक्म आशे , ऩयॊ तु तवे केल्माचे एकशी उदाशयण जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा
इततशावात नाशी.
अवतो.

मळलाम याष्राचा प्रतमेक तनणथम तमाच्मा कामदे भॊडऱाकडून वॊभत केरेरा

तनणथम घेण्माचा अॊततभ अचधकाय लऴाथतन
ू ककभान दोन लेऱेव बयणा-मा भॊरी

ऩातऱीलयीर ऩरयऴदे रा अवतो.

मा ऩरयऴदे राच जागततक व्माऩाय वॊघटनेत तनणथम

घेण्माचा वलोच्च अचधकाय अवतो.

तमाच्मा खारोखार

जनयर कौश्न्वर काभ ऩाशते.

माभध्मे वदस्म दे ळाॊचे याजदत
ू , श्जतनव्शा मेचथर जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा

भुख्मरमातीर मळष्टभॊडऱातीर वदस्म ल काशी लेऱेव तमा तमा दे ळाॊकडून ऩाठवलरे गेरेरे
वलळेऴ वदस्म मा वलाूंचा वभालेळ जनयर कौश्न्वर भध्मे शोतो.
लऴाथतून फ-माच लेऱेव शोतात.

कौश्न्वरच्मा फैठका

याष्राॊच्मा व्माऩायी धोयणाॊचा आढाला घेणे आणण तॊटा

तनयाकयण कयण्माचे काभ कौश्न्वर कयते.
तमाच्मा खारच्मा ऩातऱीलय लस्तू ऩरयऴद, वेला ऩरयऴद, आणण फौवद्धक वॊऩदा

ऩरयऴद आऩरे अशलार जनयर कौश्न्वररा वादय कयतात.

इतय अनेक वलळेऴ वमभतमा, कामथगट वलकाव, ऩमाथलयण, वदस्मतलावाठीचे अजथ,
नव्माने झारेरे प्रादे मळक व्माऩाय कयाय माॊचा अभ्माव कयतात.
श्जतनव्शा भधीर जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा कामाथरमात वाधायण 639 कभथचायी
आशे त. ते भख्
ु म वॊचारकाॊच्मा ( Director General – 2013 वाराऩावन
ू ब्राझीरचे यॉफटो
अव्शे झड
े ो शे ऩद बऴ
ू वलत आशे त.
उऩवॊचारक कामथ कयतात.

) नेततृ लाखारी काभ कयतात. तमाॊच्मा शाताखारी चाय

श्जतनव्शाच्मा फाशे य वचचलारमाची ळाखा नाशी.

इतय

आॊतययाष्रीम वॊघटनाॊच्मा वचचलारमाॊना अवतात तवे तनणथम घेण्माचे अचधकाय मा
वचचलारमारा नाशीत कायण वलथ तनणथम वदस्म याष्रे घेतात.

वलथ भॊरीऩातऱीलयीर

फैठका, जनयर कौश्न्वर, वमभतमा इतमादीॊना ताॊत्ररक आधाय, भादशती दे ण्माचे भख्
ु म कामथ
शे वचचलारम ऩाय ऩाडते.
वचचलारम कयते.

वलकवनळीर दे ळाॊना ताॊत्ररक फाफतीत भदत कयण्माचे कामथशी

जागततक व्माऩायाचे वलश्रेऴण करुन आभजनतेरा आणण भाध्मभाॊना
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भादशती दे णे, तवेच तॊटा वोडवलण्माच्मा काभात कामदे ळीय भदत कयण्माचे ल नव्माने
वदस्म शोलू इश्च्छणा-मा याष्राॊना वल्रा दे ण्माचे कामथशी वचचलारम कयते.

वचचलारमाचा

लावऴथक अथथवॊकल्ऩ 197 दळरष श्स्लव फ्रॉक्व ऩमूंत जातो.

आंतययाष्रीम नािे तनधी, जागततक फँक आणि जागततक व्माऩाय संघटना मांच्मा कामाथचे
ऩरयऺि
जोवेप स्टीगरीटझ शे अभेरयकेच्मा कोरॊत्रफमा वलद्माऩीठातीर अथथळास्राचे
प्राध्माऩक.

तमाॊना २००१ वारचे अथथळास्राचे नोफेर ऩारयतोवऴक मभऱारे.

तमाॊनी

जागततक फॉकेचे भुख्म अथथळास्रस मा नातमाने १९९७ ते २००० वाराऩमूंत कामथ केरे आशे .
तमाॊचा ततथल्मा तनणथमप्रककमेत भशततलाचा वशबाग शोता. मा वॊस्थाॊच्मा कामथऩद्धतीभधीर
दोऴ तमाॊच्मा रषात आरे.

तेथन
ू वेलातनलतृ त झाल्मालय तमाॊनी Globalisation and its

discontents मा आऩल्मा ऩुस्तकाभध्मे आऩरे वलचाय प्रकट केरे आशे त.

आॊतययाष्रीम

नाणे तनधी, जागततक फॉक आणण जागततक व्माऩाय वॊघटना माॊच्मा कामाथचे ऩरयषण
आऩण तमाॊच्मा वलचायाॊच्मा आधायने कयण्माचा प्रमतन करू.
स्टीगरीटझ माॊचा जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमेरा वलयोध नाशी.
बाॊडलरलादारा वलयोध नाशी.
गेल्मा तमारा वलयोध आशे .

तमाॊचा एकूणच

ऩयॊ तू जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमा ज्मा ऩद्धतीने याफवलल्मा

तमाभऱ
ु े ततव-मा जगातीर दे ळाॊचे आणण वलळेऴत् मा

दे ळाॊभधीर गयीफाॊचे खऩ
ू नक
ु वान झारे अवे जोवेप स्टीगरीटझ माॊचे भत आशे .

जागततक फॉक आणण आॊतययाष्रीम नाणे तनधीने मा वलथ धोयणाॊचा ऩयु स्काय केरा.
यमळमा भध्मे मा आॊतययाष्रीम वॊस्थाॊनी तमाॊना चरनाचे अलभूल्मन करु नका, तवे

केल्माव चरनलाढ शोईर आणण अथथव्मलस्था धोक्मात मेईर अवा इळाया ददरा.
दफालाखारी यमळमाने १९९१ ते १९९८

मा

आऩल्मा चरनाचे अलभूल्मन केरे नाशी. ऩयॊ तू

तमाभूऱे अथथ व्मलस्थेत कोणतीच वुधायणा झारी नाशी.

१९९८ भध्मे यमळमन वयकायने

मा वॊस्थाॊच्मा दफालारा न जुभानता अलभूल्मन केरे, अथथव्मलस्थेत आऩल्मारा शले तवे
फदर केरे.

तमाॊचे प्रश्न वुटत गेरे आणण आज यमळमाची अथथव्मलस्था बक्कभ श्स्थतीत

अवरेरी ददवते.

आमळमाभध्मे १९९७ भध्मे तनभाथण झारेल्मा आचथथक वॊकटाराशी माच वॊस्था
जफाफदाय आशे त अवे

स्टीगरीटझ माॊचे भत आशे .

भरेमळमा, भेश्क्वको, ऩेरु, इॊडोनेमळमा,

दक्षषण कोरयमा मा दे ळाॊना मा वॊकटाचा भोठा पटका फवरा.

बायताने वॊथ गतीने शी
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प्रकक्रमा रागू कयण्माचे धोयण स्लीकायरे तमाभुऱे बायतात एलढे बीऴण ऩरयणाभ जाणलरे
नाशीत.

आॊतययाष्रीम अथथ वॊस्थाॊनी वलकवनळीर याष्राॊना घाईगडफडीने
कयण्माव बाग ऩाडरे.

व्मलस्था खर
ु ी

तमाॊना कजथ ककॊला भदत दे ताना तमाप्रकायच्मा अटी घातल्मा.

काशी लेऱेव नाईराजास्तल मा याष्राॊना तमा श्स्लकायाव्मा रागल्मा.

तमाॊच्मा कडे आलश्मक

तमा भूरबूत वोमीवुवलधा नवताना तमाॊनी नलीन अथथव्मलस्था स्लीकायरी.
नलीन प्रश्न तनभाथण झारे.
अश्स्ततलात शोता.

तमाभुऱे अनेक

वलकवनळीर दे ळाॊभध्मे बाॊडलरी अथथव्मलस्थेचा वाॊगाडा

ऩयॊ तु १९९० ऩमूंत तमा व्मलस्थेरा मुयोऩ ककॊला अभेरयकेतीर वषभ

व्मलस्थे प्रभाणे स्लतॊर तनणथम घेण्माची वलम नव्शती आणण तेलढे कौळल्मशी तमाॊच्माकडे
नव्शते.

ह्मा व्मलस्थेरा केलऱ वयकायी आदे ळाचे ऩारन कयणे एलढे च भाशीत शोते.

नव्मा लातालयणाभध्मे मा अथथव्मलस्था कोरभडून ऩडल्मा.
केल्माभुऱे जीलनालश्मक लस्तूॊच्मा ककॊभती प्रचॊड लाढल्मा.
भुश्कीर झारे.

अचानक वलथ व्मलस्था खर
ु ी

वाभान्म जनतेरा जगणे

काशी दठकाणी प्रतीक्राॊतीची बाऴा फोररी जालू रागरी.

आॊतययाष्रीम व्माऩायी कयाय कयताना केलऱ वलकमवत याष्राॊच्मा दृष्टीकोनातून

वलचाय केरा जातो.

वलकवनळीर याष्राॊकडे अवरेरे तॊरसान भागाव स्लरुऩाचे आशे .

तमाच्मा आधायाने वलवलध लस्तूॊचे उतऩादन कयताना ऩमाथलयणाची शानी शोते.
तॊरसान लाऩयण्ममळलाम वलकवनळीर याष्राॊकडे दव
ु या ऩमाथम नवतो.
खचचथक अवते.
अवते.

ऩण तेच

आधतु नक तॊरसान

तमा करयता अचधक बाॊडलर गुॊतलणुकीची ल कौळल्माॊची आलळक्मता

ते बाॊडलर ल ती कौळल्मे मा याष्राॊकडे नाशीत. आॊतययाष्रीम व्माऩायी कयाय

कयताना ऩमाथलयणावॊफॊचधत तनफूंध घारून वलकवनळीर याष्राॊना कोंडीत ऩकडण्माचे प्रमतन
केरे जातात.

अवे तनफूंध घातल्माभुऱे वलकवनळीर याष्राॊच्मा भारारा आॊतययाष्रीम

फाजायऩेठ मभऱणे अलघड शोलून फवते.

शी याष्रे स्ऩधेतून आऩोआऩच फाद शोतात.

अरीकडच्मा आचथथक वॊकटाभऱ
ु े जागततक व्माऩायालय ऩरयणाभ झारा आशे .

जागततक व्माऩाय वॊघटनेच्मा भते मालऴी जागततक व्माऩायात ९
ळक्मता आशे .

टक्के घट शोण्माची

जगबयातन
ू भागणी कभी शोत आशे आणण व्माऩायावाठी बाॊडलराची

कभतयता बावत आशे .

व्माऩायात लाढ झारी तय जगाची मा वॊकटातून वुटका शोईर

अळी आळा जागततक व्माऩाय वॊघटनेरा लाटते.

जागततक व्माऩाय वॊघटनेने व्माऩाय आणखी खर
ु ा कयण्माचा वल्रा ददरा आशे .

ऩयॊ तु तमाभुऱे नैवगीक वॊवाधनाॊलय अचधक ताण ऩडेर आणण तमाचा ऩरयणाभ म्शणजे
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ऩमाथलयणाची अचधक शानी शोईर.

व्माऩाय खर
ु ा झाल्माभुऱे वलकवीत दे ळाॊभधीर कॊऩन्मा

ऩमाथलयण यषणावॊफॊधी पाय काटे कोय तनमभ नवरेल्मा भागाव दे ळाॊभध्मे स्थराॊतय
कयतीर.
आशे .

अळा दे ळाॊभध्मे तमाॊचे स्लागत शोईर.

कायण तमा दे ळाॊना बाॊडलराची गयज

तमा दे ळाॊभध्मे उतऩादन लाढे र ऩण ऩमाथलयणाचे न बरून मेणाये नक
ु वान शोईर.

सभायोऩ
मा ऩाठात आऩण जागततकीकयण, उदायीकयण आणण खाजगीकयण मा वॊकल्ऩना स्ऩष्ट
कयण्माऩावून वुयलात केरी.

तमानॊतय आऩण जागततक फॉक, आॊतययाष्रीम नाणे तनधी

आणण जागततक व्माऩाय वॊघटना मा तीन भशततलाच्मा आॊतययाष्रीम वॊघटना तमाॊची यचना,
इततशाव आणण तमाॊची बूमभका आणण कामे थोडक्मात ऩादशरी.
वोश्व्शएट यमळमाच्मा कम्मुतनस्ट ऩषाचे भशावचचल गोफाथचव्े श माॊनी काशी क्राॊतीकायक

तनणथम घेऊन वाम्मलादाच्मा ळेलटाची आणण जागततकीकयणाची एकप्रकाये वुयलात करुन
ददरी.

तमालेऱेव म्शणजे १९८५ ते १९९० मा काऱात जागततकीकयणाची प्रककमा थाॊफेर

ऩुन्शा वाम्मलादी क्राॊती शोईर अळी काशी रोकाॊना आळा तय काशी रोकाॊना बीती लाटत
शोती.

ऩयॊ तु ऩुढीर काशी लऴाथत शी बीती आणण आळा खोटी ठयरी.

अऩरयलतथतनम आशे त.

झारेरे फदर

(Irreversible changes) कोणतमाशी ऩरयश्स्थतीत कोणाराशी भागे

कपयता मेणाय नाशी अवे अनेक नेते ठाभऩणे भाॊडू रागरे.

आज शी लस्तुश्स्थती आशे .

बायतातशी अगदी वाम्मलादी ऩषाची वतता अवरेल्मा ऩश्श्चभ फॊगारवायख्मा याज्माॊभध्मे
ततथरे ळावन खाजगीकयणारा आणण ऩयकीम गुॊतलणुकीरा प्राधान्म दे ताना ददवते आशे .
माधोयणाभऱ
ु े प्रस्थावऩत लगाथचा, व्माऩायी उद्मोजकाॊचा भोठा पामदा झारा.

कतनष्ट लगथ,

आददलावी आणण वभाजातीर इतय भागाव लगथ माभऱ
ु े आणखी भागे पेकरे गेरे.
आजतयी मा व्मलस्थेरा ऩमाथम ददवत नाशी.

ऩयॊ तु

अभेरयका आणण ऩश्श्चभ मुयोऩभधीर याष्रे

माचा ऩुयस्काय कयतात, यमळमाने शे च धोयण स्लीकायरे आशे , बायत वयकायशी शे च कयताना
ददवते. काशी गयीफ दे ळाॊचा मारा वलयोध आशे ऩण तमाॊचा आलाज कोणीशी ऐकत नाशी.
मा धोयणाॊभुऱे ऩमाथलयणाचे काशी गॊबीय प्रश्न तनभाथण झारे आशे त.
नैवगीक आऩततीॊना तोंड द्माले रागत आशे .

वॊऩूणथ जगारा भोठ्मा

मा वलथ वभस्माॊचे वभाधान कवे शोणाय,

नव्मा व्मलस्थेभध्मे मा वभस्माॊचा वाभना कयण्माची ताकद आशे का शे वलथ जाणून
घेण्मावाठी आऩल्मारा बवलष्माची लाट ऩशाली रागेर.
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प्रश्न
1. जागततकीकयण, उदायीकयण आणण खाजगीकयण मा वॊकल्ऩना स्ऩष्ट कया.
2. जागततक फॉकेची जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमेतीर बमू भका आणण कामे स्ऩष्ट कया.
3. आॊतययाष्रीम नाणेतनधीची जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमेतीर बमू भका आणण कामे
स्ऩष्ट कया.

4. जागततक व्माऩाय वॊघटनेची जागततकीकयणाच्मा प्रकक्रमेतीर बूमभका आणण कामे
स्ऩष्ट कया.

5. ळीतमुद्धानॊतयच्मा जगात जागततक व्माऩाय वॊघटनेऩुढे कोणते भशततलाचे प्रश्न
आशे त?

