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जागितक करणाचे आिथक आिण सामािजक े ावरील प रणाम:  
एक समाजशा ीय अ यास 

 

डॉ. अ ण पौडमल 
सहयोगी ा यापक व समाजशा  िवभाग मुख, 
यशवंतराव च हाण (केएमसी) कॉलेज, को हापू र. 

 

 
तावना: 

 जागितक करण नवीन आिथक धोरणाचा एक मूलभूत पैल ू आह.े या नवीन आिथक 

धोरणाम ये उदारीकरण, खाजगीकरण या े ांचा िव तार क न सरकारचा आिथक े ातील 

सहभाग कमी कर याचा मु य हेत ू िदसून येतो. जागितक करणा या या ि येतून सव रा ांचा 

सवािगण िवकास कर यावर भर दे यात आला आह.े हणूनच जगातील िवकिसत आिण अिवकिसत 

अशा सवच रा ांनी जागितक करणा या या ि येम ये सहभागी होऊन आपला िवकास 

साध याचा य न केला आह.े जग या  अशा या न या जागितक धोरणाच ेसमाजावर नेमके कोणत े

प रणाम झाले आहेत, याचा शोध घे या या ीकोनातून ‘जागितक करणाचे आिथक आिण 

सामािजक े ावरील प रणाम: एक समाजशा ीय अ यास’ हा शोध िनबंधाचा िवषय िनि त 

कर यात आला आह.े 
 

संक पना: 

 1980 नंतर इं लंड, ा स, रिशया, ऑ ेिलया इ यादी रा ांम य े आिथक पुनरचनेची 

ि या सु  झाली. यातूनच जागितक करणाची संक पना उदयाला आली. संपूण जगाची एक 

बाजारपेठ िनमाण करणारी जागितक अथ यव थेची ही एक यापक िकया आह.े या ि येम य े

उदारीकरण, खाजगीकरण या धोरणांचा अंगीकार कर यात आला आह.े आिथक घटकांबरोबरच 

राजक य, सामािजक, सां कृितक, शै िणक आिण पयावरणा मक े ां ना यापणारी अशी ही 

ि या आह.े जागितक करणाची संक पना आंतररा ीय े ातील यापार, भांडवल व तं ान 

यां यातील बंधन ेदू र क न मु  अिभसरण प  करते. बायिलस व ि मथ यां या मत,े “जगातील 
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वेगवेग या देशातील लोकांम य े वाढत जाणारे आिथक, सामािजक, औ ोिगक, यापारी व 

सां कृितक संबंध दाखिवणारी यापक ि या हणज ेजागितक करण होय.” 
 

उद्  िद ये : 

1. जागितक करणा या आिथक प रणामाचा अ यास करणे. 

2. जागितक करणा या सामािजक प रणामाचा अ यास करणे. 
 

संशोधन प ती : 

 तुत शोध िनबंधा या उद्  िद ांनसुार दु यम ोतांद्  वारे संकिलत त यांच े प ीकरणा मक व 

तुलना मक प तीने तािकक मांडणी क न जागितक करणा या प रणामांचा शोध घे याचा य न 

कर यात आला आह.े दु यम ोतांम य ेसंदभ पु तके, मािसके यांचा आधार घे यात आला आह.े 

मु यत: 1991 या नवीन जागितक आिथक धोरणांतगत जागितक करण, उदारीकरण आिण 

खाजगीकरण या ि यांचा समाज जीवनावर कोणते प रणाम झाले आहेत याचा शोध घे याचा 

मु यत: य न कर यात आला आह.े 
 

मािहतीचे िव ेषण: 

 शोध िनबंधा या उद्  िद ांनुसार दु यम ोतां ारे संकिलत केले या मािहतीचे प ीकरणा मक 

प तीने खालील माण ेिव ेषण कर यात आले आह.े 
 

जागितक करणाचे आिथक प रणाम : 

 जागितक करणाचे आिथक प रणाम याम य े आिथक िवषमता, बेकारी, क याणकारी 

धोरणांचा याग आिण सामािजक मू यांचा हास या घटकांच ेिव ेषण केल ेआह.े 

 जागितक करणा या नवीन आिथक धोरणामुळे उद्  योग, यापार, दळणवळण, मािहती 

तं ान ही उ पादनाची े  ेभांडवलदारा या अिधप याखाली आलेली आहेत. यातून यांनी व तूंच े

चंड उ पादन क न नफा िमळवलेला आह.े जागितक करणाची ि या भांडवलशाहीच 

िवकासाला अिधक पोषक ठरली आह.े या ि येतून भांडवलावर मालक  असणारा भांडवलदार 

आिण भांडवलावर मालक  नसलेला िमक अस े दोन वग अिधकच बळकट होत गेल े आहेत. 

जागितक करणा या ि येत उद्  योगधंद्  याचंी सं या मोठया माणात वाढिव यात आली आह.े 

याम ये काम कर यासाठी कुशल कामगार वगाचा आव यकता आह.े या माण े ीमंतां या मुलांनी 
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महागडे उ च यावसाियक िश ण घेऊन वेगवेग या उद्  योगधं ाम य े नोकरी पटकावली आह.े 

तथािप, िश ण सं थांची फ  आिण देण या न देऊ शकले या गरीब मुलांना यावसाियक िश ण 

घेता न आ यामुळे यांना उद्  योगधंद्  याम ये नोकरी िमळणे कठीण झाले आह.े यामुळे यांना 

गरीबी या प रि थतीला सामोरे जाव ेलागत आह.े अशा या प रि थतीतून ीमंत अिधक ीमंत तर 

गरीब अिधक गरीब बनत चालल े आहेत. ही आिथक िवषमतेची प रि थती देशाची अथ यव था 

अि थर करणारी आिण गरीब- ीमंत यां यातील सामािजक अंतर वाढिवणारी आह.े 

 बहरा ीय कंप यांनी वेगवेग या उद्  योगधं ांमधून आधुिनक तं ानाचा आिण यं ांचा 

मोठया माणावर वापर क न मयािदत िमकां या आधारे अिधक उ पादन घे यावर भर िदला 

आह.े याचा प रणाम हणून छोटे उद्  योग बंद पडून यातील कामगारांवर बेकारीची कु हाड 

कोसळली आह.े मोठया कंप यांनी जािहराती या मा यमांतून आप या उ पादीत व तूंना जागितक 

बाजारपेठ िमळवून िदली आह.े याउलट छोटया उद्  योगधं ातून उ पादीत होणा या व तूंना यो य 

बाजारपेठ न िमळा यामुळे असे छोटे उ ोग बंद पडून यातील कामगारांवर बेकारीची वेळ आली 

आह.े जागितक करणा या ि येत उ पादन खच कमी क न अिधक नफा िमळिवण े ह े

कारखानदारांच ेल य अस यामुळे यांनी मोठया माणात िमकांची कपात क न यं ा ारे  व तूंच े

चंड उ पादन घे यावर भर िदला आह.े यामुळे बेकारीचे माण वाढतच आह.े  

 दु सरी मह वाची बाब अशी भरमसाठ लोकसं या वाढ यामुळे पोट भर यासाठी रोजगारा या 

ि ने िविवध कारचे कौश यपूण िश ण घेतलेला मोठा कारागीर वग िनमाण झाला आह.े 

कारखानदारां या मागणीपे ा अिधक कुशल िमक वग आिण भरमसाठ लोकसं या ही भांडवली 

िवकासाची मु य कारणे होत. याचे कारण अस े आह े क , भांडवलदारांची व त कौश यपूण 

मयािदत िमकांची गरज पूण होते. आिण या िमकां ारे भरमसाठ लोकसं ये या मागणी माण े

व तूंच े चंड उ पादन घेता येत.े काल मा स हणतात या माणे भांडवलदारां या मागणीपे ा 

कामगारांचा पुरवठा अिधक असेल तर अशी प रि थती कामगारां या शोषणाला पोषक ठरत.े 

भांडवलदार अशा कामगारांकडून कमी मोबद यात अिधक म क न घेतात आिण अिधक नफा 

िमळवतात. यामुळे िमकां या शोषणातून भांडवलशाही अिधक बळकट होत गेली आह.े 

 भारताला वातं य िमळा यानंतर पं िडत जवाहरलाल नेह  यांनी मानवतावादी ि कोनातून 

समाजवादी व िम  अथ यव थे या धोरणाचा वीकार केला. यातून बहसं य बहजन समाजाचा 

सवािगण िवकास साध याचा य न कर यात आला. यातून भारताचा आिथक आिण भांडवली 

िवकास फारशा माणात झाला नसला तरी दु बलांना सबल बनिव याचे उदा  काय पूण होऊ शकले 

आह.े 1991 या जागितक आिथक धोरणाम ये दु बलांचा िवकास साधणा या समाजवादी धोरणांचा 
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याग कर यात आला आह.े याउलट पैसा व भांडवल असले या कारखानदार लोकांना उदारीकरण, 

खाजगीकरणातून अिधक सेवासंधी देवून यांचाच िवकास कर याचा य न केला जात आह.े 

यामुळे ‘क याण’ या उदात मू याच े अवमू यन होऊन चंड भांडवल असले या भांडवलदारांच े

क याण साधणा या या न या आिथक धोरणाचा वीकार कर यात आला आह.े ते तारक क  मारक 

याकडे उघडया डो यांनी पाहण े आव यक आह.े जागितक करणातून रोजगारा या संध ची चंड 

उपल धता क न दा र य हटव याचा केवळ उ ेश फोल ठरत चालला आह.े याचे मु य कारण अस े

क , संपूण जगाला आिण भारताला भेडसावणारा व िवचार करायला लावणारा बेकारीचा  हा 

होय. कोण याही देशाची आिण जगाची अथ यव था लोकांना जग याच ेअिधकार आिण ह क ा  

क न देत नसेल तर या देशाम य ेआिण जगाम ये आराजकता अटळ आह ेह ेनाकारता येणार नाही. 

 जागितक करणा या धोरणामुळे सावजिनक उद्  योगधं ाच े खाजगीकरण केले जात आह.े 

कं ाटी प तीने कमचा यांची नेमणूक, कामगार कपात, पे शन, िवमा इ यादी सुिवधांवरील बंदी, 

लोकांना कमी िकंमतीम य ेव त ूआिण सेवा पुरवणा या उद्  योगां या अनुदानातील कपात, सरकारी 

व त धा य दु कान, वयंपाक गॅस, िडझेल, पे ोल, खते, बी-िबयाण,े कृषी, आरो य, िश ण, 

पाणीपु रवठा, वीजपुरवठा इ यादीवरील अनुदानातील कपात यामुळे बहसं य गरीबां या िवकासाला 

खीळ बसली आह.े याचबरोबर जागितक करणा या भावातून सहकाय, मानवता, सदाचार, 

सिह णुता, याग, नैितकता, चा र य, संयम, दया- मा-शांती इ यादी उदा  सामािजक-सां कृितक 

मू यांचा हास होव ू लागला आह.े या सव मू यांवरच भारतीय समाजाची इमारत अभेद, अखंड 

िनरंतरपण े िटकून रािहली होती. ाचीन काळापासून या मू यांच े अनेक संत-महंतांनी संर ण व 

संवधन क न समाजाची एकता िटकवून ठेवली पण स ा जागितक करणातून य म य े

य वादी, उपयु तावादी, भोगवादी व चंगळवादी वृ ी वाढत चालली आह.े 
 

जागितक करणाचे सामािजक प रणाम: 

 जागितक करणाचे सामािजक प रणाम याम ये ीया, दिलत आिण आिदवासी समाज या 

घटकांच ेिव ेषण केले आह ेते खालील माण ेआह.े 

 जागितक करणा या ि येत सेवा े ाचंा मोठा िव तार होऊन याम ये ि यांना िवशेषत: 

उ च िशि त त ण ना रोजगारा या मोठया संधी िनमाण झा या आहेत. तथािप, या े ात त ण च े

शोषण केले जात आह.े यांना रोजगार देताना ती सुंदर असण,े तीने िविश  कारचा पोषाख प रधान 

करणे यासाठी स  केली जात.े अनेक िठकाणी पु ष अिधकारी व सहकारी कमचारी त ण आिण 

सुंदर ि यांचा लिगक छळ करतात. नोकरी िटकावी हणून अनेक त णी ह ेसव अ याचार िनमूटपण े
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सहन करतात. NCRB या सं थे या अहवालानुसार 1996 ते 2000 या कालावधीत 

ि यां िव या गु हयाम य े24.2 ट के एवढी वाढ झाली आह.े 

 जागितक करणा या ि येत ि यांच ेव तूकरण होत चालले आह.े ी देह दशनीय मानून 

यां या मा यमातून िविवध उ पादने बाजारपेठेत खपवली जात आहेत. िमस व ड, िमस यु िन हस, 

िमस एिशया, िमस इं िडया अशा स दय पधा आयोिजत क न यातील िवजे या त णीला ँड 

ॲ बेसडर हणून योजक कंप यां या उ पादनाची जािहरात करावी लागते. हणजेच त ण चे स दय 

व ता य ह ेबाजारपेठा काबीज कर याच ेमा यम बनिवले जात आह.े जागितक करणात मनोरंजन, 

पयटन, हॉटेिलंग, मॉडेिलंग, डा सबार अशा यवसायांचा िव तार होत असून याम य ेिवशेषत: सुंदर 

त ण ना रोजगार उपल ध होत आह.े या यवसायात ि यांना बाजा वृ ीन ेआप या देहाच े दशन 

कराव े लागत आह.े िनयतकािलकांच े मुखपृ , िविवध उ पादना या जािहराती, िच पट, दू रदशन 

मािलका, ि हिडओ, अ बम, डा सबार, िड को लब इ याद ारे ीदेहाच े उ ान व शृ ंगा रक 

व पात दशन केले जात आह.े पैसा व लॅमर यां या ह यासापोटी काही ीयाही आप या देहाच े

भडक दशन क न उ च ितचा स मान िमळा याचा मानिसक आनंद िमळवत आहेत. यातून 

ीही एक भोगव त ूआह ेिकंवा कामूकतेच े ितक आह,े असा हीन ि कोन बळावत चालला आह.े 

याचाच प रणाम हणून ि यांवर लिगक अ याचारा या माणात वाढ झाली आह.े हणून 

जागितक करण ही ी अ याचाराची िकंवा शोषणाची यव था हणावी काय? असा  िनमाण 

होतो. 

 रा य घटनेने दिलतांना नोक यांम य े आर ण ठेवून यांचा िवकास कर यावर भर िदलेला 

आह.े परंत,ु 1991 या जागितक करणा या नवीन आिथक धोरणाने दिलतांच ेनोक यांतील आर ण 

धो यात आले आह.े जागितक करणाम ये खाजगीकरणाचा पुर कार केला आह.े यामुळे 

सावजिनक े ातील उद्  योगधं ांच े व इतर सेवा े ांच े ह तांतरण खाजगी े ांकडे होऊ लागल े

आह.े दिलतांसाठी या राखीव जागा केवळ सावजिनक े ातच असा यात असे घटनेत कोठेही नमूद 

केलेले नसतानाही या राखीव जागा सावजिनक े ापु र याच मयािदत ठेव या अस याची संिद धता 

िनमाण केली जात आह.े यातच खाजगी उ ोग आिण इतर सेवा े  ेही उ च वगातील भांडवलदार 

लोकांकडेच ह तांतरीत झा यामुळे गरीब दिलतांना नोकरीतील सेवासंधी दे याम य े यां याकडून 

उदािसनता दाखवली जा याची श यता नाकारता येत नाही. दु सरी मह वाची गो  हणज ेसावजिनक 

आिण खाजगी े ातील उ ोग आिण सेवा े ांम य ेयं ांचा मोठया माणात वापर केला जात आह.े 

यामुळे वे छा सेवािनवृ ी व कामगार कपातीच े धोरण मोठया माणावर अवलंिबल े जात आह.े 

प रणामी राखीव जागांतगत नोक यांची सं या कमी होत असून दिलत सुिशि त बेकारांच े माण 
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वाढत आह.े मूळातच भूिमहीन, अ पभूधारक आिण पारंपा रक यावसाियकतेचा कोणताही वारसा 

नसले या दिलतांना आर णा या संधी िमळा या नाहीत, तर यां या जग याचे य   िनमाण 

होतील.  

 रा यघटनेतील आर णा या धोरणाची यो य अंमलबजावणी न करणारी मानिसकता 

असलेली काही यव था दिलतांच े नोकरीतील यांच े आर णाच े ह क डावलून यािठकाणी इतर 

उ च वगातील य या नेमणूका के या जात असतातच. जागितक करण ही पा ते माणे सवाना 

समान माणात रोजगाराची संधी उपल ध क न देणारी ि या दिलतां या िनराधाराची यव था 

ठरते आह े काय? असा  िनमाण झा यािशवाय राहात नाही. खाजगी उद्  योग व इतर सेवा 

े ातील आर ण धोरणाचा संकोच हणज े दिलतां या आिथक िवकासाला खीळ बसिवण े होय. 

अशा कारे ही ि या सु  रािहली तर दिलतांना असहा यते या, अगितकते या िवषम पारंपा रक 

यव थे या खाईत शेकडो वष मागे ढकल यासारख ेहोईल, याची दखल घे याची वेळ आली आह.े 

कारण खाजगी उद्  योग आिण बहरा ीय कंप या दिलतांना नोक या देतीलच याची खा ी देता येत 

नाही. राखीव जागा भरणे ह े काय ाने बंधनकारक असूनही काही िठकाणी दिलतांना हेतुपु र कर 

डावलेले जात आह.े 

 भारत वतं  होवून 60 वषाचा दीघ कालखंड उलटून गेला तरी आिदवास च े दा र य, 

कजबाजारीपणा, शोषण, वेठिबगारी, अ ान संपलेल े नाही. यामुळे सरकार, जमीनदार, सावकार, 

यापारी, उ ोगपती यां या िवरोधात आिदवासी िवभागात असंतोष खदखदत आह.े या असंतोषाचा 

फायदा घेवून आिदवासी े ात न लवा ांनी सश  संघष सु  ठेवला आह.े यातच 

जागितक करणा या न या आिथक धोरणामुळे ऐतदे ्शीय तसेच बहरा ीय कंप यांनी आिदवासी 

े ातील खिनज संप ीची अ रश: लुट सु  केली आह.े िबहार, झारखंड, ओ रसा, छ ीसगड या 

रा यातील जंगलमय देशात खाण उ ोग मोठया माणावर वाढला आह.े याचा प रणाम हणून 

जंगलातील उ पादनावर िनवाह करणा या आिदवास चे जीवन उ दव त होत आह.े जंगलातील फळे, 

कंदमुळे, लाख, िडंक, मध, सरपण, गुरांचा चारा, िशकार, पशुपालन, शेती ह े यां या जग याच ेव 

अि त वाच े ोत िहरावून घेतले जात आहेत. यामुळे यां यापु ढे जीवन, मरणाचा  िनमाण झाला 

आह.े 

 खाजगीकरणा या धोरणातून आिदवास या े ात मोठे उद्  योगधंद े उभारले जात आहेत. 

सावकार व उ ोगपती ह ेश य होईल तेवढया माणात आिदवास च ेशोषण करीत आहेत. ओ रसा 

रा यातील कालाहंडी िज हयातील िनयामिगरी प रसरा या जंगलातील तदू ची पाने आिदवासी गोळा 

करतात. बाजारपेठेत या पानांची िकंमत तीटन पय े16 हजार इतक  आह.े यापैक  पय े12 हजार 
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सरकार कर हणून घेते व केवळ 4 हजार पये आिदवास या पदरात पडतात. सरकार या या 

धोरणामुळे आिदवास या आिथक ि थतीत सुधारणा झाली नाही. याउलट िनयामिगरी प रसरातील 

बॉ साईट खाणीतून हजारो पय ेिकंमतीच ेबॉ साईट काढले जात.े यावर सरकार केवळ ितटन . 

30/- एवढी रॉय टी घेत.े यामुळे खाणमालक चंड फायदा कमवतात. अशा कारे खाजगीकरणाच े

धोरण ह ेउद्  योगपत या फाय ाचे तर आिदवास या शोषणाचे कारण ठरत आह,े ह ेिनिववाद स य 

आह.े 
 

िन कष : 

 जागितक करणाचे प रणाम: एक समाजशा ीय अ यास या िवषया या संदभात संकिलत 

मािहतीचे प ीकरणा मक िव ेषणानंतर ा  िन कष खालील माणे- 

1. रोजगारा या अपे ेने कौशलपूण िमक वगात झालेली वाढ आिण लोकसं येतील भरमसाठ 

वाढ, भांडवलशाही या िहताची तर िमकां या शोषणाची ठरली आह.े 

2. नवीन आिथक धोरणाम ये दु बल घटकांच े ‘क याण’ या उदा  मू याच ेअवमू यन होऊन 

भांडवलदारांच ेक याण होत आह.े 

3. पे शन व िवमा कंप यां या सेवासंधी मोिडत िनघा यामुळे सेवािनवृ  वृ ां या जा त काळ 

जग या या आशा मावळ या आहेत. 

4. सहकाय, सिह णुता, याग, मानवता, नैितकता व चा र य या पारंपा रक उदा  सां कृितक 

मू यांचा हास होवून सामािजक िवघटनात वाढ झाली आह.े   
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