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GEOGRAPHY
M.A. Part – I; Semester I

Paper 104: Spatial Organisation of Economic activities
Maximum No. of Credits: 4; Maximum no. of lectures including

continuous assessment: 60

1. Organisation of an economy as a dynamic spatio-social system: Basic
concepts (15 hours)

1.1 Economic organization and spatial change- Spatial division of labour
and Interdependence

1.2 Geographic fixity and mobility- typology of distance-Spatial
interaction and diffusion

1.3 Typology of Space - absolute and relative – Time and space
convergenceProduction of economic space

2. Spatial Organisation of World Economy (15 hours)

2.1 Economic organization of the pre-colonial world - Rise of the Core
Economies –industrial revolution in Europe

2.2 Colonialism and Geographies of inequities and uneven development –
neocolonialism and structuration of world economy as core, periphery
and semi-periphery

2.3 Flexibalisation of Production – Role of international Institutions like
World Bank, IMF, UNCTAD

2.4 Evolution and Growth of Multinational Companies - Patterns and
Processes of Globalisation

3. Organisation of Production: Agriculture and Industry - Global Patterns
and Trends (15 hours)

3.1 Agricultural Patterns-World Agricultural Regions – Theory of
Agricultural Landuse and Critique - Technology, modernization and
structuring of agrarian regions in colonial and post-colonial periods

3.2 Crisis of agriculture- Aspects of Food security and world patterns of
hunger

3.3 World Industrial Regions – Factors and processes affecting Location
of industries –critical assessment of theories of industrial location

3.4 Globalisation and shifting location of industries - New Industrial
Regions- EPZs and SEZs- South east and East Asian economies

4. Spatio-social organization of production –Transport, Trade and
Services: Global Patterns and trends (15 hours)

4.1 Organisation of transport - Bases of Spatial Interaction – Theoretical
Perspectives on Transport and inter-regional interactions - Role of



transport cost- nodes-places, networks and flows- spatio-social
accessibility – Indian Examples

4.2 International trade theory- classical, neo-classical and Marxist
Perspectives -Critical review – Globalisation and changing structure
and composition of International trade – GATT & WTO

4.3 Logic of Regional Integrations- Types and levels - Significance of
regional integration as a strategy for the periphery - Case Studies - EU,
OPEC, ASEAN, SAARC, BRICS

4.4 New Economic Activities and Globalisation : Finance and Service
Industry- The Forth Industrial Revolution
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१.०  उि�� े: 

 आिथ�क भूगोला�या मूलभूत संक�पना ओळखणे 

 जागितक �तरावरील आिथ�क �यवसाया�ंया सघंटनेब�ल जाणून घेणे 

 वेळ आिण जागा अिभसरणाचे प�रणाम समजून घेणे 
 

१.१  प�रचय: 

जागितक�तरावरील आिथ�क ि�याशंी आिण सहसबंंध�या भूिमकेचा अ�यास आिथ�क 
भूगोलाशी िनगडीत असा आहे. सघंटना आिण �थािनक भूगोलयांची पर�पर सगंत हा 
�मखु घटक आह.े��येक िठकाणी असणा�या �मखु घटकावर प�रणाम करणारा 
असतो.यावर प�रणाम करणा�या इतर घटकामं�ये यो�य �म, नैसिग�क ससंाधने, भाडंवल 
आिण बाजारपेठ यांची उपल�धता याचंा समावेश होतो. स�याचे यिुनट िवषयाची मूलभूत 
मािहती आिण जागितक �तरावर �याची ि�थती समजून घे�यास मदत करले. 

१.२  िवषय चचा� : 

आिथ�क भूगोल ही भूगोलाची अलीकडील शाखा नाही. स�ुवातीला, हे केवळ 
अथ��यव�थे�या सव� �े�ामंधील आिथ�क �यवसाया�ंया संघटनेशी सबंंिधत होते. परतं ु
स�या आिथ�क भूगोल ही �गत �े� आिण सवा��या एकि�त पर�परसवंादाशी देखील 
सबंंिधत आहे.  �थािनक �यवसायाचें प�रणाम आिण �या�या पढुील िवकासाशी देखील 
सबंंिधत आहे.  

१.३  आिथ�क भूगोलाची �या�या  : 

भूगोलाची एक शाखा जी आिथ�क उ�पादन आिण पर�परसवंाद आिण भौितक प�रि�थती 
आिण मानवजाती�या भूिमकेशी सबंंिधत आहे. 

हाट�शॉन� आिण अले�झाडंर : आिथ�क भूगोल �हणजे व�तू आिण सेवाचें उ�पादन, 
देवाणघेवाण आिण वापराशी सबंंिधत आिथ�क �यवसायां�या प�ृवी�या प�ृभागावरील 
जागितक�तरावरीलफरकाचा अ�यास आह.े 

जे�हा श�य असेल ते�हा या जागितक�तरावरील िभ�नतेसाठी सामा�यीकरण आिण 
िस�ातं िवकिसत करणे हे उि�� आह.े 

१.४  आिथ�क भूगोलाचे �व�प आिण �या�ी : 

आिथ�क भूगोलात जागितक �तरावरील, ��येक िठकाणी असणा�या �देशातील आिथ�क 
उ�पादन, िवतरण आिण �या �देशावरील आिथ�क �यवसाया�ंया सघंटनेचा अ�यास 
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करतो.आिथ�क भूगोल ही भूगोलाची फार पूव�पासूनची शाखा आहे. �हणून ितचा अ�यास 
पूव� फ� भूगोल शा�� करत होते. तथािप, अनेक अथ�शा��ांनी जागितक �तरावरील 
पर�परसवंाद अिधक चागं�या �कार ेसमजून घे�यासाठी या िवषयाचा अ�यास केला आहे. 
आिथ�क भूगोल ही मानववशंशा�ाची एक शाखा मानली जाते कारण ती �देशानसुार मानवी 
�यवसाया�ंया िवकासाचा अ�यास करते. अ�यासाधीन �देशासंाठी, हा िवषय आिथ�क 
�यवसाया�ंया उ�पादन, िविनमय, िवतरण आिण उपभोगाचे नमनेु �प� करतो. आिथ�क 
भूगोलशा�� क��या माला�या �वाहाचा, तयार मालाचा, लोकाचंा आिण 
जागितक�तरावरील मािहतीचा अ�यास क� शकतात आिण आव�यक अस�यास बदल 
सचुवू शकतात. आिथ�क हा िवषयखालील िविवध �कार�या उपशाखाम�ये िवभागतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आिथ�क भूगोला�या �या�ीम�ये उ�ोगाचें �थािनक�करण, समूहीकरणाचे अथ�शा�, 
वाहतूक, आिथ�क िवकास, शहरीकरण, पनुिव�कास, सौ�यीकरण, जागितक �तरावरील 
िवकास, पया�वरणीय अथ�शा� आिण समान गो��चा समावेश होतो. परतं ु ते इतकेच 
मया�िदत नाही. दसु�या श�दांत, असे �हणता येईल क� आिथ�क भूगोला�या �या�ीम�ये 
खालील ��/सशंोधन ��/��ाचंा समावेश होतो: वरील ��ांची उ�र ेआिथ�क भूगोला�या 
अ�यासातून शोधली जातात.  

 

 

 

Fig. 1: Sub disciplines of Economic Geography 
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१.५  आिथ�क भूगोलाची मूलभूत त�वे : 

��येक िवषया�माणे, आिथ�क भूगोलाची देखील काही मूलभूत त�वे खालील �माणे आहेत:  
१.  �थान: �थाना�या िनवडीशी सबंंिधत सव� पैलूंचा समावेश आहे.हे उ�ोगा�ंया 

�थािनक�करणा�या घटकाशंी सबंंिधत ��ाचंी उ�र ेदेते.  
२.  जागितक िव�ेषण: िवचाराधीन आिथ�क �यवसायासंाठी यो�यता तपास�यासाठी 

उपल�ध  असणा�या�देशाचे िव�ेषण करते.  
३. �थािनक िव. �ादेिशक �पधा��मकता: �थािनक ससंाधने आिण �ादेिशक 

ससंाधनामंधील िनवड आिण  िनण�य घे�यात मदत करते.�याचा आिथ�क 
�यवसाया�ंया �या�ीवर प�रणाम होतो.  

४.  �ादेिशक िनयोजन आिण धोरण तयार करणे: शेवटी, अ�यासाधीन �देशाचा िवकास 
कर�यासाठी एक प�तशीर योजना िवकिसत केली जाते आिण �यानसुार धोरणे 
तयार केली जाऊ शकतात. 

१.६  आिथ�क भूगोला�या अ�यासातील ��ीकोन  : 

आिथ�क भूगोला�या अ�यासाम�ये खालील चार �ि�कोनांचा अ�यास केला जातो. 

१.६.१ �ादेिशक ��ीकोन : 

आिथ�क भूगोला�या अ�यासाम�ये �ादेिशक ��ीकोन हे सवा�त जा�त वापरले जाते आिण 
चचा� केली जाते. हा �ि�कोन जगातील िविवध आिथ�क आिण गैर-आिथ�क �े�ाचंा अ�यास 
कर�यास मदत करतो. �देश हा श�द एकाि�मक वैिश�्यासंह �े�ाला सूिचत करतो. हे 
ल�ात घेतले पािहजे क� आिथ�क �े�े �शासक�य सीमाशंी जळुत नाहीत आिण �हणूनच 
अ�यास करणे अिधक मनोरजंक असते. हा ��ीकोन मह�वाचा असतो कारण तो एखा�ा 
�देशाची भौितक सपं�ी आिण मानविनिम�त �मता समजून घे�यास मदत करतो. �यामळेु 
एखादा �देश आतापय�त िवकिसत झाला आह ेआिण पढेु िवकिसत केला जाऊ शकतो. हा 

Fig. 2: Scope of Economic Geography 
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��ीकोन जगभरातील  पर�पर सवंादाचा नमनुा अिधक चांग�या �कार े समजून घे�यास 
मदत करतो. 

१.६.२  प�तशीर  ��ीकोन : 

प�तशीर िकंवा कमोिडटी ��ीकोन ��येक ससंाधन िकंवा व�तू िकंवा उ�ोगा�या जागितक 
जागेवर िवतरण प�तीची प�तशीर समज देते.ह े ��येक क�चा माल, तयार व�तू िकंवा 
सेवा आिण उ�ोग याचें उ�पादन, िवतरण आिण िवकास याचें यो�य िव�ेषण करते 
जेणेक�न सबंंिधत �यवसायाचंा पढुील िवकास िनयोजनब� प�तीने होऊ शकेल. हा 
�ि�कोन मह�वाचा आहे कारण तो जगा�या िविवध भागातून िकंवा �देशातून क��या 
माला�या परुवठ्याचे िनयोजन कर�यास मदत करतो आिण �याउलटह े जागितक �माचें 
िवतरण समजून घे�यास देखील मदत करते. 

१.६.३  �यवसाियक ��ीकोन : 

आिथ�क भूगोलातील �यवसाियक ��ीकोन, मन�ुया�या आिथ�क �यवसायांना वेगवेग�या 
�ेणी/�े�ामं�ये िवभागून �याचंा अ�यास करतो उदा.�ाथिमक, द�ुयम, ततृीयक, चतथुा�श 
आिण पाच�यागटातीलआिथ�क�यवसाय. �ाथिमक �े�ात कृषी, वनीकरण, मासेमारी, 
िशकार, सकंलन आिण खाणकाम यासार�या सव� मूलभूत आिथ�क �यवसायाचंा समावेश 
होतो.दसु�या श�दातं, िनसगा�शी थेट सबंंिधत सव� मानवी �यवसाया�ंया या �े�ात समािव� 
आहेत.द�ुयम �े�ातील �यवसायामं�ये �या सव� �ि�यांचा समावेश होतो. �या �ाथिमक 
उ�पादनानंा अिधक वापर�यायो�य उ�पादनामं�ये �पातं�रत करतात. �यामळेु, 
नैसिग�क�र�या उपल�ध क�चा माल वापरणार े आिण तयार उ�पादनामं�ये �पातं�रत 
करणार े सव� उ�पादन उप�म या �ेणीत येतात. ततृीयक �े� मूलत: वाहतूक उ�ोगाशी 
सबंंिधत आहे, �याम�ये उ�पादन यिुनट्सम�ये क�चा माल आिण बाजारपेठेत तयार 
मालाची वाहतूक समािव� आहे. येथे �यापार देखील समािव� आहे. चतथुा�श �े� िव�ान 
आिण तं��ानातील नवीनतम िवकासाशी सबंंिधत आहे उदा. मािहती तं��ान. 
िवकसनशील आिण िवकिसत शहरी भागातील हे एक �मखु �े� आहे. हे सेवानंा उ�पादने 
�हणून हाताळते आिण जागेवर कोणतेही िनब�ध नाहीत कारण ते कोठूनही आिण सव�� केले 
जाऊ शकते. पाच�यागटातील�े� हे अस े आहे, �याम�ये �यव�थापक�य �तरावरील 
आिथ�क �यवसायाचंा समावेश होतो. याम�ये नावी�य, क�पना िनिम�ती, िनण�य घेणे, 
पय�वे�ण, िनयोजन आिण मालक� आव�यक असले�या सव� �यवसायाचंा समावेश आह.े 
समाज आिण अथ��यव�थेत बदल घडवून आण�यासाठी या पदावर काय�रत असलेले लोक 
जबाबदार असतात. �हणून, उ�च अिधकारी, सरकारी अिधकारी आिण िव�ान, िव�ापीठे, 
ना-नफा स�ंथा, आरो�य सेवा, स�ंकृती आिण मीिडया या �े�ातील अिधकारी �याचा एक 
भाग आहेत. अलीकडे कुटंुबातील सद�याकडून बालसगंोपन आिण घर साभंाळणे 
यासार�या घरगतुी कत��याचंाही येथे समावेश कर�यात आला आह े कारण या सेवा 
िवनामू�य �दान करतात �या अ�यथा सश�ुकसेवा असतील. 
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१.६.४  ताि�वक��ीकोन : 

ताि�वक��ीकोन,हा ��ीकोन काळानसुार गोळा केले�या त�या�ंया मदतीने मानव-
पया�वरण सबंंधावंर ल� क� ि�त करतो.या ��ीकोनानेच मन�ुया�या जगात िवखरुले�या 
आिण �या�या आिथ�क �यवसायाबं�ल सामा�य समज िनमा�ण कर�यास मदत केली 
आहे.उदाहरणाथ�सपाट �देश जा�त लोकव�तीचे आहेत,पव�त फार कमी लोकस�ंया 
असलेले आिण �यापलेले आहेत, िकंवा वाळवटं हे गोपनीयतेचे �देश आहेत.हे जगातील 
सव� �देशासंाठी खर ेअसू शकत नाही �हणूनच, या �ि�कोनाला अनेक वेळा आ�हान िदले 
जात असले तरी, ते मह�वाचे आहे कारण ते जगािवषयी मूलभूत �ान तयार कर�यास मदत 
करते.पढेु, हा �ि�कोन मन�ुय आिण �याचे वातावरण या�ंयातील बदल�या नातेसबंंधांचे 
नकारा�मक तसेच सकारा�मक दो�ही मागा�नी �प�ीकरण देतो. 

 

Fig. 3: Sectors of the Economy 

Fig. 4: World Distribution of Primary Activities 
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१.७  जागितक आिथ�क �यवसायाचें सघंटन- �ाथिमक, दु�यम, तृतीयक, 
चतुथा�श, पाच�या गटातील आिथ�क �यवसाय. 

१.७.१  �ाथिमक : 

�ाथिमक �यवसायांचा थेट िनसगा�शी सबंंध आहे आिण �यात िशकार,मासेमारी, वनीकरण, 
शेती, खाणकाम आिण उ�खनन यासार�या �यवसायाचंा समावेश होतो. िशकार ही सवा�त 
आिदम ि�या आहे. �यात उदरिनवा�हासाठी व�य �ा�याचंी िशकार करणे समािव� 
आहे.उ�च अ�ाशं झोनम�ये याचा सराव केला जातो. �यात उ�र कॅनडा, उ�र 
यरुिेशया,दि�ण िचली, अमेझॉन बेिसन, उ�णकिटबंधीय आि�का, ऑ��ेिलयाचा उ�री 
िकनारा आिण आ�नेय आिशया�या अंतग�त भागासंार�या िन�न अ�ाशं �े�ांचा समावेश 
होतो.सहकारी शेती ही एक �ाथिमक ि�या आहे, जी सहकारी स�ंथा तयार करणा�या 
शेतक�या�ंया गटा�ार े केली जाते.डे�माक� , नेदरलड्ँस, बेि�जयम, �वीडन, इटली इ�यादी 
यरुोपीय देशामं�ये हे �चिलत आहे. डे�माक� म�ये ही चळवळ इतक� यश�वी झाली आह ेक� 
�यावहा�रक��्या ��येक शेतकरी सहकारी स�ंथेचा सद�य आहे. 

 

 

शेतीम�ये वैयि�क, उदरिनवा�ह िकंवा �यावसाियक कारणांसाठी िपकाचंी लागवड समािव� 
असते.हे शेती�या प�ती आिण िपकवले�या िपकावंर आधा�रत िविवध �व�पात आिण 
सयंोजनामं�ये सराव केला जातो.�� येक �काराचा सराव कर� याचे �े� काही �करणामं�ये 
वेगळे असते. साधारणपणे, ितस� या जगातील सव� देश कृषी�धान अथ��यव�था आहेत, 
�हणजेच ते कृषी आिण सलं�न �यवसायावंर आधा�रत आहेत आिण �यानतंर इतर �े�े 
आहेत.  

Fig. 5: Major Agriculture Producing Countries of the World 
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मासेमारी म�ुयतः अ�न परुवठा आिण �यावसाियक हेतूंसाठी नैसिग�क�र�या िकंवा 
म��यपालन िकंवा म��यपालना�ार ेकेली जाते.ही पा�याशी सबंंिधत �यवसाय अस�याने, 
ती जगभरातील िकनारप�ीवर आिण इतर गोड्या पा�यातील स�ंथासंह वाह�न नेली 
जाते.याच�माणे जगातील �मखु जगंलामं�ये वनीकरण केले जाते.�यात अॅमेझॉन 
रनेफॉर�ेट, दि�ण अमे�रका;कागँो रनेफॉर�ेट, आि�का; वाि�दि�हयन समशीतो�ण 
वषा�वन, दि�ण अमे�रका, ट�गास, उ�र अमे�रका, िशशआुंगब�नाचे रेन फॉर�ेट, सुदंरबन, 
भारत, डे��ी फॉर�ेट, ऑ��ेिलया आिण िकनबाल ु नॅशनल पाक� , मलेिशया. खाणकाम 
�हणजे �यावसाियक वापरासाठी खिनजे काढणे. �हणूनच, जगभरात मौ�यवान, अध�-
मौ�यवान, जड आिण हलके खिनजांचे िवपलु साठे असले�या िठकाणीच याचा सराव केला 
जातो.खालील नकाशा सवा�त मह�वा�या खिनजांचे जागितक िवतरण दश�िवतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Major Forests of the World 

 



 

 

गितमान बदलणारी �ादेिशक, 

सामािजक �णाली या �ि�कोनातून 

अथ��यव�थेचे संघटन 

: मूलभूत संक�पना 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.७.२  दु�यम  

सव� द�ुयम �यवसाय �ाथिमक उ�पादनावर अवलंबून असतात. उदा.नैसिग�क ससंाधने 
�या�ंया मूळ �व�पात, याम�ये नैसिग�क ससंाधनाचें �या�ंया मूळ �व�पातील 
वापर�यायो�य उ�पादनामं�ये/तयार व�तूंम�ये �पातंर कर�यासाठी आव�यक असले�या 
सव� उ�पादन �ि�यांचा समावेश आहे.�हणून, उ�ोगा�ंया �थािनक�करणा�या िविवध 
घटकावंर अवलंबून उ�पादन यिुनट्स सपूंण� जागेत पसरलेले आहते. कमीत कमी 
क�चामाल, कामगार आिण वाहतकु�ची िकंमत असलेले �थान औ�ोिगक �थानासाठी 
िनवडले जाते कारण ते उ�पादनासाठी कमीत कमी खच� करेल आिण नफा मािज�न वाढवेल. 
�हणून, जगातील द�ुयम �यवसायाचंा चे �थान �मखु औ�ोिगक जागामं�ये िवशेषतः 
उ�पादन यिुनट्सम�ये आढळते. खालील नकाशा िव�ततृ क�पना देतो. 

Fig. 7: Factors Affecting Industrial Location 
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१.७.३  ततृीयक : 

ततृीयक �यवसायामं�ये �यापार, वािण�य आिण वाहतूक याचंा समावेश होतो.�यापार हा 
एक पारपंा�रक �यवसाय आहे आिण तो म�ुयतः जलमाग� आिण वायमुागा��ार े केला 
जातो.�हणनू, जगातील �मखु बंदर े आिण हवाई माग� �यापार िबंदू �हणून काम 
करतात.केवळ �यापार िबंदू नाहीत तर आपण आज पाहत असले�या �मखु शहरी 
भागासंाठी �ारभं िबंदू �हणून काम केले आहे.दसुरीकडे वाहतकु�चा सराव �थािनक 
पातळीवर केला जातो जो सपूंण� जागितक पातळीवर आढळतो. 

१.७.४  चतुथ�क : 

चतथुा�श �यवसायाचंा �यव�थापन, मािहती �ि�या आिण �सार यावर काम करणा� या 
�हाईट कॉलर �यावसाियका�ंार े �दान केले�या सेवाचंा समावेश होतो. या सेवाचंा िवशेष 
दजा� आसतो. ते कुठेही असू शकतात आिण सव�� स�ह� केले जाऊ शकतात. ते उ�ोगा�ंया 
�थािनक�करणा�या कोण�याही घटकाला बाधंील नाहीत. तरीही, जगातील �मखु आयटी 
पाक�  आहेत �यात या �े�ातील म�ुय उ�ोग आहेत. 

Fig. 8: Major Industrial Regions of the World 
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१.८.५  पाच�या गटातील आिथ�क �यवसाय: 

या �यवसायाचंा  सराव म�ुयतः �शासक�य म�ुयालय िकंवा �यवसायाचंी म�ुय काया�लये 
िकंवा घरी असले�या काया�लयामं�ये केला जातो. �यामळेु �याचें �थान कोण�याही घटकाने 
बाधंलेले नसून तेच आव�यक आसते. �हणून, जगभरातील सव� �शासक�य यिुनट्सम�ये 
अिधका�यासंह िकमान एक �शासक�य काया�लय आह.े MNCs आिण इतर �यवसायांची 
म�ुयालये या �ेणीत येतात. 

१.८  कामगाराचें �थािनक िवतरण- कुशल आिण अकुशल आिण �याचें 
पर�परावलबंन : 

�म िवभागणी �हणजे आिथ�क �यवसायाचें पथृ�करण आिण �यवसायानसुार �माचें �सार. 
हे िवशेष (कुशल) कामगारानंा यो�य आिथ�क �यवसायाचंा कडे जा�यास स�म करते आिण 
�याउलट यामळेु मजरुानंा यो�य मजरुी िमळ�यास आिण यो�य वागणूक िमळ�यास मदत 
होते. अस ेकाही उप�म आहते �यानंा केवळ कुशल आिण िवशेष कामगाराचंी आव�यकता 
असते �या�ंयािशवाय ते काय� क� शकत नाहीत. �हणून, �म िवभागणी सव� �कार�या 
आिथ�क �यवसायाचंा ना मदत करते आिण सव� �िमकानंा �याचें सव��म काम कर�याची 
आिण जा�तीत जा�त कमाई कर�याची समान सधंी देते. 

ऐितहािसक��्या, कामगार िवभागणीची स�ंकृती �यापारी �यवसायाचंा पासून स�ु झाली 
आिण असे िदसून आले क�, �यापारासाठी िनय�ु केले�या िवशेष कामगारामंळेु �यात वाढ 
होते. �हणून, ही सकं�पना ओळखली गेली आिण ती सव� आिथ�क �े�े आिण �यवसायांचा 
वर लागू केली. तथािप, स�या, �मा�ंया �थािनक िवभागणीमळेु लोकाचें आंतररा��ीय 
�तरावर �थलातंर झाले आह.े जेथे �या�ंया कौश�याची मागणी केली जाते आिण �या 

Fig. 9: Major Business and Technology Innovation Centres of the World 
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बद�यात �यानंा यो�य मोबदला िदला जातो. �यामळेु, असे आढळून आले आहे क�, 
जगा�या सव� भागातंील कुशल कामगार िवशेषतः अिवकिसत िकंवा िवकसनशील देशातूंन 
उ�च उ�प�न िमळिव�या�या आिण जीवनमानाचा दजा� वाढव�या�या उ�ेशाने िवकिसत 
देशामं�ये �थलातं�रत होत आहेत. हे ल�ात घेतले पािहजे क�, कोणतीही ि�या केवळ 
कुशल �माने पूण� होत नाही. कोणतीही कृती पूण� कर�यासाठी कुशल आिण अकुशल 
कामगाराचें िम�ण आव�यक आह.े उदाहरणाथ�, �यवसायासाठी उ�च �यव�थापक�य 
�यावसाियक, िवचार आिण िनण�य घे�यासाठी अिधकारी, �शासक�य कामांसाठी कारकून, 
घरकामासाठी िशपाई आिण इतर िविवध कामाचंी आव�यकता असू शकते. �यामळेु सव�� 
कुशल आिण अकुशल कामगाराचंी गरज आह.े तथािप, अकुशल कामगार �व�त असणे 
आव�यक आहे आिण �हणून कुशल कम�चा-या�ंया तलुनेत �थािनक पातळीवर उपल�ध 
आसते. 

१.९   भौगोिलक ि�थरता आिण गितशीलता- अतंर-�थािनक 
पर�परसवंाद आिण �साराचे �कारशा�  

१.९.१  भौगोिलक ि�थरता आिण गितशीलता: 

लोकस�ंया आिण व�तू या दोन �व�ृी असतात- एकतर ते एका िठकाणाह�न दसु�या 
िठकाणी जातात उदा.�थलातंर आिण �यापार अन�ुमे िकंवा ते एकाच िठकाणी ि�थर 
राहतात.भौगोिलक आिण गैर-भौगोिलक असे अनेक घटक यासाठी जबाबदार आहेत.जर 
उ�ोगा�ंया �थािनक�करणाचे घटक परुसेे असतील तर कामगार आिथ�क �यवसायाचंा म�ये 
गुतूं शकतील आिण हलणार नाहीत.�याच�माणे, जर �थािनक क��या मालावर अवलंबून 
असलेले उप�म परुसेे िवकिसत केले गेले तर क�चा माल दखेील ि�थर राहील.�हणून, जर 
एखादा �देश िकंवा �े� �वयंपूण� असेल तर �या �े�ाम�ये ि�थरता असेल िकंवा उलट 
असेल.�थलातंर आिण आंतररा��ीय �यापार हे अन�ुमे लोक आिण व�तूं�या गितशीलतेचे 
�ितिनधी आहेत.लोक आिण व�तूंची ि�थरता आिण गितशीलता भाडंवलाचीि�थरता आिण 
गितशीलता देखील �भािवत करते. 

१.९.२  अतंराची टायपोलॉजी अंतर हा वाहतकु�चा एक �मखु घटक आह े आिण तो 
खालील�माणे िविवध �कार ेदश�वला जाऊ शकतो: 

१.९.२.१  युि�लिडयन अंतर : 

हा सवा�त मूलभूत �कारचे अंतर आह.ेहे परुवठा िबंदू आिण मागणी िबंदू दर�यान एक सरळ 
रषेा �हणून ��ततु केले जाते.हे भौगोिलक घटकामंळेु िनमा�ण होणार ेअडथळे िवचारात घेत 
नाही आिण िकलोमीटर सार�या भौगोिलक एककामं�ये �य� केले जाते.सरळ अंतर 
��य�ात श�य नस�यामळेु, या �कारचे अंतर �विचतच �यावहा�रक��्या वापरले जाऊ 
शकते.  
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१.९.२.२  वाहतूक अंतर : 

हे एक जिटल �कारचे अतंर आहे ज ेवाहतूक नेटवक� ची िव�मान रचना �प� करते.�याचे 
दोन �कार आहेत. उदा.साधे आिण जिटल.सो�या �कारात ते वाहतकु��या फ� एका 
प�तीचा िवचार करते आिण परुवठा आिण मागणी�या िबंदूंमधील थेट माग� वापरते.ि�ल� 
�कारात, परुवठा आिण मागणी�या िबंदूमं�ये काय� करणा� या इतर �ि�येसाठी लागणारा 
वेळ यासह वाहतकु��या अनेक प�त�चा िवचार केला जातो.�हणून, अंतर भौगोिलक एकके, 
खच� आिण वेळेम�ये �य� केले जाते. 

१.९.२.३  लॉिजि�टक अंतर : 

हा सवा�त जिटल �कारचे अतंर आह.े कारण �यात परुवठा आिण मागणी�या िबंदूमंधील 
व�तूं�या हालचालीसाठी आव�यक असलेली सव� काय� समािव� आहेत.लॉिजि�टक 
अंतराम�ये भौितक अडथळे देखील समािव� असतात आिण भौगोिलक अंतराचा िवचार 
करत नाही.हे माला�या �वाहा�या �ि�येत �यव�थापक�य आिण पॅकेिजगंमळेु झाले�या 
िवलंबाचंा देखील िवचार आसतो.  
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१.९.३  जागितक पर�परसंवाद आिण �सार : 

िविवध उ�ेशासंाठी दोन िकंवा अिधक िबंदूमं�ये अवकाशीय सवंाद घडतो.�यापार िकंवा 
व�तूचंा परुवठा हा सवा�त सामा�य हेतू आह.ेतीन �कारचे . जागितक पर�परसवंाद 
खालील�माणे आहेत. 

 

 

१.९.३.१  पूरकता : 

हा दोन �थानामंधील मागणी आिण परुवठा याचंा साधा सबंंध आहे. तथािप, हे 
व�तिुविनमय �णालीसारखे आहे कारण जर �थान A ने B ला कोण�या �थानाची मागणी 
केली आह.े ते परुवले तर ते नेहमी इतर व�तूं�या बद�यात असते, ज े�थान B �थान A ला 
परुवेल. �हणून, दो�ही �थाने एकमेकानंा पूरक आहेत कारण ते कमी भरतात. एकमेकानंा 
दसु�या श�दातं, असे �हणता येईल क� आंतररा��ीय �यापारातील एक सामा�य वैिश�्य 
�हणजे ‘पर�पर’ची प�रि�थती िनमा�ण झाली आहे. 

१.९.३.२  ह�त�ेप : 

कर�याची संधी जे�हा ितसर े �थान वाढते िकंवा एकमेकानंा पूरक असले�या दोन 
�थानामं�ये ह�त�ेप करते ते�हा असे होते. जर ितस� या िबंदूचे �थान एखा�ा �थानाजवळ 
असेल आिण तूट असले�या व�तूंचा परुसेा परुवठा कर�यास स�म असेल तर �या 
प�रि�थतीला ह�त�ेप कर�याची सधंी �हणतात. हे मागणी करणा� या �थानाला �व�त 
दरात आिण जलद व�तू खरदेी कर�यास मदत करते आिण नवीन �थानास �याचंी 
उ�पादने िवक�याचा फायदा िमळतो. तथािप, हे आव�यक नाही क� ितस�या/नवीन 
�थानाचा पूण� फायदा होईल. 

 

Fig. 11: Types/ Bases of Spatial Interaction 
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१.९.३.३  ह�तांतरणीयता : 

या �कार�या पर�परसवंादाम�ये, मालाचा �वाह फ� एक माग� आहे. देवाणघेवाणीसाठी 
व�तूंचे उ�पादन कर�याची �मता नसणे िकंवा वाहतूक पायाभूत सिुवधाचंा अभाव िकंवा 
इतर अशातंतेमळेु हे असू शकते.  

१.१०  वेळ आिण अतंर अिभसरण- आिथ�क अंतराचे उ�पादन- िनरपे� 
आिण सापे� : 

वेळ आिण अंतर अिभसरण िकंवा सकुंिचतता याचा अथ� गंत�य�थानावर पोहोच�यासाठी 
लागणारा �वास वेळ कमी होतो. अंतर �वास कर�यासाठी लागणारा �वासाचा वेळ कमी 
झा�यामळेु, िठकाणामंधली अंतरही कमी झालेआह.े कोणीही आता जलद �वास क� 
शकतो आिण पूव�पे�ा लवकर गतं�य�थानी पोहोचू शकतो. वाहतकु�तील नवक�पनाचंा हा 
प�रणाम आह.े �हणून, गती हा टाइम-�पेस अिभसरण सकं�पनेतील म�ुय घटक आहे. 
तथािप, ही केवळ एक सापे� िकंवा तलुना�मक सकं�पना आह.े कारण, वाहतूक जसजशी 
पढेु जाईल, तसतसा �वासासाठी लागणारा वेळ आणखी कमी होईल. भूतकाळाशी तलुना 
केली असता नेमके हेच घडले आहे. �हणून, टाइम-�पेस अिभसरणाची िड�ी केवळ 
तलुना�मक �माणात �य� केली जाऊ शकते आिण कधीही उ�कृ� असू शकत नाही. 
वाहतकु��या आगमनामळेु, नवीन िठकाणे शोधली जाऊ शकतात आिण नवीन आिथ�क 
जागा �हणून वापरली जाऊ शकतात. नवीन �देश िकंवा �े�ामं�ये औ�ोिगक�करण स�ु 
केले जाऊ शकते आिण बेरोजगार लोकासंाठी आिण बेकार ससंाधनासंाठी नवीन संधी 
िनमा�ण के�याजाऊ शकतात. जे�हा नवीन आिथ�क �े�े तयार केली जातात जी जा�तीत 
जा�त ससंाधना�ंार े�वेशयो�य असतात, �याला नवीन आिथ�क जागा �हणतात. 

१.११  साराशं : 

आिथ�क भूगोल ही भूगोलाची एक अन�ुयोग-आधा�रत शाखा आहे �याम�ये श�ु भूगोल, 
श�ु अथ�शा� आिण एकाच वेळी दो�हीचे �ान समािव� आहे.हे �थानाचें िव�ेषण 
कर�यास आिण आिथ�क �यवसायांचा �थािपत कर�यास मदत करते.ससंाधनाचंी 
उपल�धता आिण �म आिण भाडंवल यासंारखे इतर घटक देखील जागितक लडँ�केपवर 
आिथ�क �यवसायांचा पा�ंया िवतरणावर प�रणाम करतात.�हणून, काही �यवसायाचंा, लोक 
आिण व�तू एका िविश� िठकाणी िनि�त के�याजातात तर इतर हलतात आिण �यांना 
िनसगा�त मोबाइल �हणतात.ही हालचाल िविवध मागा�नी आिण िविवध �कार�या अंतरावंर 
होते.केवळ मालाची हालचाल होत नाही, तर �म देखील �या�या मागणीनसुार हलतात 
आिण �यानसुार िवभागले जातात.�यामळेु या िवषयाला खूप मह�व आहे. 
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१.१२  तुमची �गती तपासा : 

1. चूकिकंवा बरोबर 

a. आिथ�क भूगोल ही भूगोलाची अलीकडील शाखा नाही. 

b. �थलातंर आिण आंतररा��ीय �यापार हे अन�ुमे लोक आिण व�तूं�या गितशीलतेचे 
�ितिनधी आहेत . 

c. वेळ आिण जागा अिभसरण िकंवा सकुंिचतता हे गतं�य�थानावर पोहोच�यासाठी 
आव�यक असले�या �वासा�या वेळेत वाढ सूिचत करते. 

d. पाच�यागटातीलआिथ�क�यवसाय �े� हे असे आहे �याम�ये �यव�थापक�य �तरावरील 
आिथ�क  �यवसायांचा पाचंा समावेश होतो. 

ई. त�वाचंा ��ीकोन जगभरातील जागितक पर�परसवंादाचा नमनुा चागं�या �कार ेसमजून 
घे�यास मदत  करतो. 

2. �रका�या जागा भरा. 

a. _______ �यवसायामं�ये �यापार आिण वािण�य आिण वाहतूक याचंा समावेश होतो.  

(�ाथिमक, मा�यिमक, ततृीयक, ि�वनरी)  

b. सघंटना आिण पर�परसवंादावर प�रणाम करणारा �मखु घटक िवचाराधीन िठकाणाचा 
_____आहे. 

(�थािनक अथ��यव�था, �थािनक राजकारण, �थािनक भूगोल, �थािनक सामािजक 
िनयम) 

c. आिथ�क भूगोल देखील _________ ची शाखा मानली जाते. 

 (अथ�शा�, मानववशंशा�, राजकारण, िव�ान) 

d. _____ हा एक जिटल �कारचा अंतर आहे जो वाहतूक नेटवक� ची िव�मान रचना �प� 
करतो. 

(यिु�लिडयन, वाहतूक, लॉिजि�टक, वरीलपैक� काहीही नाही)  

e. _______ हा दोन �थानांमधील मागणी आिण परुवठा याचंा साधा सबंंध आहे. 

(पूरकता, ह�त�ेपाची सधंी, ह�तातंरणीयता, यिु�लिडयन अंतर) 

 

 



 

 

गितमान बदलणारी �ादेिशक, 

सामािजक �णाली या �ि�कोनातून 

अथ��यव�थेचे संघटन 
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3. बह�पया�यी ��  

a. हा ��ीकोन मह�वाचा बनतो कारण तो भौितक देण�या समजून घे�यास मदत करतो. 

i) �ादेिशक  ii) प�तशीर iii) �यवसाय iv) त�वे  

b. आिथ�क भूगोलातील हा ��ीकोन मन�ुया�या आिथ�क �यवसायांचा पानंा वेगवेग�या 
�ेण�म�ये िवभागून �यांचा अ�यास करतो. 

i) �ादेिशक ii) प�तशीर  iii) �यवसाय iv) त�वे  

c. जे�हा ितसर े�थान वाढते िकंवा एकमेकानंा पूरक असले�या दोन �थानामं�ये ह�त�ेप 
करते ते�हा  असे होते. 

i) पूरकता ii) ह�त�ेप कर�याची सधंी iii) ह�तातंरण�मता iv) �यापार  

d. या �यवसायाचंा चा सराव म�ुयतः �शासक�य मु�यालय िकंवा �यवसायांची म�ुय 
काया�लये िकंवा घरी असले�या काया�लयामं�ये केला जातो.  

i) �ाथिमक ii) द�ुयम iii) ततृीयक iv) पाच�या गटातील आिथ�क �यवसाय 

ई. हे �यावसाियक वापरासाठी खिनजांचे उ�खनन आह.े 

i) मासेमारी  ii) खोदणे iii) खाणकाम iv) वनीकरण 

३.१३  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र ेचूक िकंवा बरोबर 

1. a. बरोबर b. बरोबर c. चूक d. बरोबर e. चूक 

2. a. तीयक  b. िनक भूगोल  c.मानववंशशा�  d.वाहतूक  e.पूरकता  

3. a.�ादेिशक  b.�यवसाय c.ह�त�ेप कर�याची सधंी  d.पाच�या गटातील आिथ�क 
�यवसाय e. खाणकाम 

३.१४  तािं�क श�द आिण �याचंा अथ� 

 �यापार- आंतररा��ीय सीमा ओलाडूंन मालाची वाहतूक उदा.आयात आिण िनया�त 

 �थलातंर- लोकाचंी एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी ता�परुती िकंवा कायमची 
हालचाल  

 आिथ�क �े�- अथ��यव�थेचे एक �े� �याम�ये �यवसाय समान िकंवा सबंंिधत 
�यवसाय �यवसायांचा,  उ�पादन िकंवा सेवा सामाियक करतात.  
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३.१५  काय�  

 तमु�या �थािनक �े�ातील आिथ�क �यवसायाचंी यादी बनवा आिण अथ��यव�थे�या 
िविवध �े�ांनसुार िवभागणी करा. 

३.१६  सदंभ� 

 Liang. 2008. Nine principles in economic geography. Geographical 
research. Vol. 27, issue(1): 75-84. doi: 10.11821/yj2008010008 

 Bengston. 1956. Fundamentals of economic geography. Prentice 
Hall. University of California. 

 Salil. Economic Geography: Definition, scope and 
importance.https://www.yourarticlelibrary.com/   
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२  
जागितक अथ��यव�थतेील �थािनक सघंटन 

घटक रचना  

२.०   उि�� े

२.१   प�रचय 

२.२   िवषय चचा�  

२.३   वसाहतपूव� जगाची आिथ�क सघंटना  

२.४   यरुोपमधील औ�ोिगक �ातंीचा उदय 

२.५   वसाहतवाद आिण भौगोिलक असमानता आिण असमान िवकास   

२.६  िनओकॉलोिनयािलझम आिण जागितक अथ��यव�थेचा गाभा, प�रघ आिण अध�-
प�रघ सरंचना 

२.७   उ�पादनाचे लविचक�करण 

२.८   जागितक बकँ, आय एम एफ , अंक टॅड सार�या आंतररा��ीय स�ंथाचंी 
भूिमका 

२.९  उ��ातंी आिण बह�रा��ीय कंप�यांची वाढ - जागितक�करणाचे नमुने आिण 
�ि�या 

२.१०   साराशं 

२.११  तमुची �गती तपासा 

२.१२  �वय-ंिश�ण - ��ाचंी उ�र े

२.१३   तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

२.१४   काय� 

२.१५   पढुील अ�यासासाठी सदंभ� 

२.०   उि�� े

या यिुनट�या शेवटी त�ुही िशकाल – 

 �थािनक स�ंथेची सकं�पना  

 वसाहतपूव� जगातील आिथ�क स�ंथा 

 वसाहतवाद आिण असमान भौगोिलक िवकास   
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 आंतररा��ीय सं�थांची भूिमका  

 बह�रा��ीय कंप�याचंी उ��ातंी आिण वाढ  

२.१  प�रचय 

या �करणात आपण िविवध �थािनक स�ंथाचें जागितक �यापारातील मह�व यांचा अ�यास 
क� या. वसाहतवाद, नववसाहतवाद यासंार�या सकं�पना ,जागितक अथ��यव�थेची 
रचना व गाभा, प�रघ आिण अध�-प�रघ याचंी सरंचना  समजून घेऊ या. जागितक बकँ, 
आय एम एफ , अंक टॅड सार�या आंतररा��ीय स�ंथाचंी भूिमका आिण जागितक 
अथ��यव�थेतील �याचें मह�व यािवषयी आपण जाणून घेऊ. आपण बह�रा��ीय कंप�या�ंया 
वाढीब�ल आिण जागितक�करणा�या िविवध प�ती आिण �ि�याबं�ल देखील जाणून 
घेऊ. 

२.२   िवषय चचा� 

आिथ�क, सामािजक आिण राजक�य सदंभा�त जग नेहमीच बदलत रहाते. �थािनक स�ंथा 
या बदलात जागितक�करणाचे मह�व प�रभािषत करतात. वसाहतपूव� काळात जगाचे 
जागितक�करण झाले न�हते �यामळेु �यापाराचे �व�प मया�िदत होते. तं��ान जसजसे 
�गती करत आहे तसतसे अथ��यव�था आिण �यापार देखील �गती करत आहेत. 
आधिुनक यगुात जगाचे जागितक�करण झाले आिण �यापार आिण वािण�य फाय�ासाठी 
अनेक बह�रा��ीय स�ंथा �थापन झा�या. जागितक�करणामळेु �देशाचंा असमान सामािजक 
आिण आिथ�क िवकास झाला. 

२.३   वसाहतपूव� जगाची आिथ�क सघंटना जगाचा  

जगाचा आिथ�क इितहास अितशय मह�वाचा आह.े पाि�मा�य रा��ामं�ये आिथ�क िवकास 
झपाट्याने का झाला, �याम�ये चीन आिण भारतासार�या पूव�कडील रा��ामं�ये 
ससंाधना�ंया बाबतीत अिधक �मता आहे, तरी ते अजून िवकसनशील का आहेत िकंवा 
िविवध रा��ा�ंया अथ��यव�था वेग�या प�तीने का िवकिसत झा�या आहेत, अशा ��ाचंी 
उ�र ेजगा�या आिथ�क इितहासात दडलेली आहेत.  

जगाचा आिथ�क इितहास अिधक चागं�या �कार े समजून घे�यासाठी जगा�या आिथ�क 
यगुाचंी िवभागणी जाणून घेणे आव�यक आहे. ही िवभागणी अशी केली जाऊ शकते: पूव�-
आधिुनक यगु, �ारिंभक आधिुनक यगु िकंवा �यापारी यगु आिण वसाहती यगु, नव-
वसाहतवाद आिण एकिवसावे शतक. 

पूव� - आधुिनक युग 

 पॅलेओिलिथक आिण मेसोिलिथक यगु  (समुार े500,000 ते 10,000 ि��तापूव� )- 
�ाथिमक आिथ�क गट हे छोटे सामािजक गट होते आिण �या�ंयाम�ये अ�न, 
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�ा�याचंी कातडी, साधने इ�याद�चा �यापार होत होता. �यानंी िवचाराचंी 
देवाणघेवाणही केली. 

  िनओिलिथक - नावा�माणेच नवीन यगुाने नवीन कौश�ये आिण आिदवासी 
जीवनशैली िवकिसत केली. यामळेु िवशेष कौश�ये आिण नवीन ह�तकला िनमा�ण 
झाली. हा काळ दोन जमात�मधील �यापारा�या, िवशेषतः ह�तकले�या िवकासास 
िनद�िशत करतो . दािगने, �थािनक मातीपासून बनवलेली भाडंी आिण गरुढेोर े व 
कलाकुसरी�या स�ुवाती�या व�तू �यापारात हो�या. या �ि�येतून खेडूत 
समाजाचा िवकास झाला. 

  का�ंय आिण लोह यगु- इिज�सार�या जागेत बाजारपेठेची �थापना झा�यामळेु हे 
यगु औपचा�रक पैसा आिण िव�स�ंथेची स�ुवात होती. 

  शा�ीय यगु- रोम, चीन आिण भारत यासंार�या स�यता जागितक अथ��यव�थेत 
उदयो�मखु होत हो�या. या कालखडंात सो�या-चादंीची नाणीही �चिलत झाली. 
हेिसओड आिण कौिट�य यासंार�या अथ�शा�ा�या िव�ानानंी अन�ुमे 'व�स� 
अडँ डेज' आिण 'अथ�शा�' यासारखी अथ�शा�ावर प�ुतके िलिहली. 

   म�ययगु - रशेीम मागा��या िवकासामळेु अथ��यव�था हळूहळू िव�ता� लागली. या 
काळात चीनम�ये बिँकंग �णाली आिण यरुोपम�ये लेखा �णाली िवकिसत झाली. 

सव� आिथ�क इितहासकारा�ंया मते, 1800 �या समुारास यरुोप जागितक अथ��यव�थेचा 
क� �िबंदू �हणून उदयास आला. आधिुनक यगुा�या स�ुवाती�या काळात यरुोपने �वेश 
कर�यापूव� चीन आिण भारतासारखे जगातील इतर �देश हे म�ुय आिथ�क �े� होते. (�ँक 
1998). 

 स�ुवातीचे आधिुनक यगु- मक� िटिलझमआिण आंतररा��ीय �यापार (16 वे ते 18 वे 
शतक) 

मक� िटिलझम हे देशाची अिधक िनया�त आिण कमी आयात कर�या�या उ�ेशाने 
अथ��यव�थेशी सबंंिधत धोरण आहे. �यातून सा�ा�यवादाला चालना िमळाली. आिथ�क 
िवकासाचे उि�� सा�य कर�यासाठी �यापार केले�या व�तू अनदुानीत हो�या. तयार 
व�तूं�या �यापारा�ार ेआिथ�क साठा राख�यासाठी धोरण तयार कर�यात आले होते. �याने 
वसाहत��या �वासांना चालना िदली. या कालावधीला �ोटो-औ�ोगीकरण असेही 
�हणतात. 

स�ुवाती�या-आधिुनक कालखडंात यरुोपीय अथ��यव�थेत मक� िटिलझम हा �मखु िवचार 
बनला .वेिनस, िपसा, जेनोआ येथे मक� िटिलि�टक �णाली उदयास आली आिण 
भूम�यसागरीय �यापारात पस� लागली. इटािलयन अथ�शा�� आिण �यापारी शा�� 
अटँोिनयो सेरा यानंी 1613 म�ये या िवषयावर 'रा��ा�ंया संप�ी आिण ग�रबी ' यावर �थं 
िलिहला. 
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मक� िटिलझमचा वापर बिुलयिनझम�या �पात �हणजे ‘मौ�यवान धातू सपं�ी’ �हणून केला 
जात अस.े एिलझाबेथन यगुा दर�यान इं�लंड आिण �पेनने एकमेकाशंी श��ुव ठेवून होते, 
�यानंी �यापार आिण जलवाहतूक�ला �ो�साहन िदले. �ा�स आिण इतर यरुोपीय रा��े 
देखील राणी एिलझाबेथने तयार केले�या मक� िटिलझम �णालीम�ये सामील झाली. 
मक� िटिलझम हे य�ु होते परतं ुआिथ�क आव�ृीसह. ते अथ�शा�ाचा य�ुाऐवजी  िव�तार 
कर�याचे साधन �हणून वापर करत होते. मक� िटिलझम �ा�स आिण इं�लंडम�ये क� ि�त 
होते. धोरणामं�ये उ�पािदत व�तूंवर उ�च कर, इतर रा��ाशंी वसाहत��ार े�यापार न करणे, 
बाजारपेठेतील म�ेदारी, सोने-चादंीची िनया�त न करणे, मजरुीवर िनब�ध, देशातंग�त 
ससंाधनाचें शोषण, व�तूं�या देशातंग�त वापरावर मया�दा घालणे इ�याद�चा समावेश होता. 

२.४   युरोपमधील म�ुय अथ�शा� औ�ोिगक �ांतीचा उदय 

मानवाने जीवनात �थाियक झा�यापासून अ�ना�या शोधात �थलातंर कर�याऐवजी कापड, 
चामडे, शेतीची अवजार,े बोटी, दािगने इ�यादी व�तूंना सतत मागणी असते. . कारागीर ह े
व�तूंचे म�ुय उ�पादन करणार े होते. लोकस�ंया वाढ�याने व�तूंची मागणीही वाढली, 
�यामळेु घरगतुी िकंवा कुटीर उ�ोग उदयास आले. कुटीर उ�ोगा�या उदयाने अशी 
�यव�था िनमा�ण झाली िजथे �यापारी सािह�य खरदेी करत, कारािगरानंा ते िवत�रत करत 
आिण �या�ंयाकडून तयार व�तू गोळा करत, या व�तू मोठ्या बाजारपेठेत न�यासाठी 
िवकत. भारतातील हातमाग उ�ोगा�माणे ही �णाली जगभर िवकिसत झाली. 

अठरा�या शतका�ंया उ�राधा�त औ�ोिगक �ातंीमळेु ह�तिनिम�त व�तूंचे उ�पादन आिण 
�थािनक बाजारपेठेत िव�� करणा�या छोट्या काय�शाळांची �यव�था बदलली. वाफेचे 
इंिजन, पोलाद बनवणे आिण य�ें यासंार�या िविवध वै�ािनक आिव�कारामंळेु कारखाना 
�यव�था तयार झाली. या कारखा�यांनी मोठ्या �माणावर उ�पादन प�ती लागू के�याने 
बाजारपेठा �ंदावत हो�या. वाफे�या इंिजनामळेु वाहतूक �यव�थेत सधुारणा झाली. र�ेवे 
आिण मोठ्या जहाजामंळेु वाहतूक �व�त आिण सलुभ झाली. �ेट ि�टनम�ये औ�ोिगक 
�ातंी स�ु झाली असली तरी ती लवकरच इतर यरुोपीय रा��ामं�ये तसेच उ�र अमे�रका, 
यूएसएसआर, जपान, चीनम�ये पसरली. औ�ोिगक �ातंीचा हा काळ असा िच�हािंकत 
कर�यात आला: 

 उ�पादन प�त�म�ये बदल - ह�तकलेपासून य�ंापय�त 

 उ�पादना�या संघटनेत बदल - उ�ोगाचें िविश� �े�ातील  म�यवत� �थान. 

आधिुनक उ�पादन जगातील एकूण आठ �े�ामं�ये क� ि�त झाले. - 

           i)       पूव�-म�य उ�र अमे�रका 

          ii)       पि�म - म�य यरुोप 

          iii)       दि�ण पूव� आिशया 

        iv)     पि�म उ�र अमे�रका 
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        v)     पूव�  ऑ��ेिलया 

        vi)     दि�ण आि�का 

       vii)      दि�ण-पूव� ऑ��ेिलया 

       viii)      म�य िचली 

हळूहळू ही �े� उ�पादन प�ा बनली. या उजा� प�्यामं�ये जगातील 90% ऊजा� संसाधने 
वापरली जातात, सोि�हएत यिुनयन, चीन, जपान, �ाझील, भारत असे नवे समूह उदयास 
येऊ लागले. 

युरोपमधील मु�य औ�ोिगक प�ा: 

यरुोपने वै�ािनक आिण आिथ�क फाय�ामळेु औ�ोिगक प�्याचा लवकर िवकास स�ु 
झाला होता. �यापारवाद आिण वसाहतवादामळेु �यांना �या�ंया वसाहती असले�या 
देशामंधून भरपूर क�चा माल िमळिव�यात मदत झाली. उदा. ि�पिनगं जेनी आिण नतंर 
य�ंमागाचा शोध लाग�याने ि�टनम�ये कापसाची मागणी वाढली होती. ही मागणी भारताने 
पूण� केली. हळूहळू यरुोपम�ये म�ुय औ�ोिगक श��चा प�ा उदयास आला. 

                      i) ि�टनमधील उ�ोगाचा अ�ीय प�ा 

                      ii) �ँको- बेि�जयन कोळसा �े� 

                      iii) �हर- वे�ट फेिलयन �देश 

                      iv) सॅ�सनी आिण िसलेिशयन कोळसा �े� 

                       v) लो�बाड�चे मैदान 

                       vi) मॉ�को �देश 

                      vii) य�ेुिनयन डोनबास �देश 

                    viii) �वीडनचा  

२.५  औपिनवेिशकता आिण असमानता आिण असमान िवकासाचे 
भौगोिलक �े� 

अगँस मॅिडसन�या मते, 150 वषा�पूव�,  �ीमंत पि�म यरुोप आिण गरीब आि�का या 
जागितक �े�ामंधील उ�पादना�या सरासरी दरडोई वाटामधील अंतर तीनास एक होते. 
आज सवा�त �ीमंत औ�ोिगक रा��, ि�व�झल�ड आिण सवा�त गरीब गैर-औ�ोिगक देश, 
मोझािंबक यां�यात दरडोई उ�प�नातील फरक चारशे ते अकरा आहे. आिशया, आि�का 
आिण दि�ण अमे�रकेतील देशानंी आिथ�क वाढ अनभुवली नाही परतं ुजवळजवळ सव�च 
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देशानंी नकारा�मक वाढ अनभुवली. आिथ�क िनद�शाकं. आिथ�क �गतीतील ही मोठी 
तफावत असमान िवकास प�त�चा  व वसाहतवादाचा प�रणाम आह.े 

वसाहतवादाची �या�या राजक�य-आिथ�क घटना �हणून केली जाऊ शकते. िविवध यरुोपीय 
रा��ानंी जगाचा मोठा भाग शोधून काढला, िजकंला, व तेथे �थाियक झाले आिण शोषण 
केले. आधिुनक वसाहतवादाचे यगु १५०० �या आसपास स�ु झाले, जसे आि�के�या 
दि�णेकडील िकनारप�ीवर (१४८८) आिण अमे�रका (१४९२). या काळात पोतु�गाल, 
�पेन, डच �जास�ाक, �ा�स आिण इं�लंडची सागरी श�� वाढली. िविवध रा��ा�ंया 
�वासाचे माग� शोध�यासाठी रा�य �मखुानंी अिधकारी िनय�ु केले होते. शोध, िवजय 
आिण वसाहती�ार,े या रा��ांचा सपूंण� जगात िव�तार झाला, यरुोिपयन स�ंथा आिण 
स�ंकृतीचा �सार झाला. आिशया आिण यरुोपमधील �यापारा�या वाढीतील वाहतूक-
तं��ानाचा अडथळा कमी झाला. इसवीसन पंधराशे�या काळात यरुोप �यापारासाठी 
�हेिनस आिण इतर रा��ामंधील सागरी मागा�वर आधा�रत होता. का�या सम�ुातील बंदर े
हा चीन आिण भारताचा म�ुय माग� होता. पंधरा�या शतका�या उ�राधा�त ऑ�ोमन 
सा�ा�या�या पतनासह पोतु�गालने �यापारावर रा�य केले �याने िहदं महासागर, जपान, 
चीन, �ाझील आिण अमे�रका यानंा माग� खलुा केला. १५००-१८२० या काळात 
आि�कन गलुामानंा पोतु�गीजानंी व�ृारोपण कामगार �हणून काम कर�यासाठी अमे�रकेत 
आणले. नेपोिलयन य�ुां�या समा�ीनतंर वसाहती श��चे प�र��य बदलले कारण 
नेदरलड्ँसने आिशयातील बह�तेक �देश गमावले, �ा�सने कॅ�रिबयन आिण आिशया, 
�पेनने सवा�िधक भाग गमावला. दि�ण अमे�रका आिण �ाझील �वतं� झाले. �ेट ि�टनने 
आि�का, दि�ण अमे�रका आिण आिशयाम�ये वसाहती घेत�या; िवशेषतः भारत. 1860 
पय�त, ि�टनने सव� कर िनब�ध काढून टाकले, इं�लंडचे म�ु �यापार धोरण उघडले. यामळेु 
�या�ंया व�तूंचा म�ु �यापार झाला आिण �व�त दरात क�चा माल आयात करता आला. 
िवसा�या शतका�या स�ुवातीस ि�टन जगातील आिथ�क��्या सवा�त शि�शाली रा�� 
बनले.  

वसाहत वाद हा कामगारा�ंया आंतररा��ीय िवभागणीचा पाया बनला. िवकिसत देशानंी 
उ�पािदत व�तूंचे �मखु गट तयार केले व  �याचंी म�ेदारी अशीच अबािधत राख�यासाठी 
वसाहती �देशामं�ये िनया�त-क� �  ��थािपत केले. यामूळे �या�ंया रा��ीय अथ��यव�थाचंी व 
क��या मालाची  सोय झाली. (Khrystyna KYRYL) 
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1500-1998 (1990 आंतररा��ीय डॉलस�) दर�यान महानगरा�या आिण माजी वसाहती 
देशा�ंया दरडोई जीडीपी 

देशाचे नाव वष� 

1500 1820 1998 

�ेट ि�टन 762 2121 18714 

�ा�स 727 1230 19558 

इटली 1100 1117 17759 

द नेदरलड्ँस 754 1821 20224 

पोतु�गाल 632 963 12929 

�पेन 698 1063 14227 

चीन 600 600 3117 

भारत 550 533 1746 

इंडोनेिशया 565 612 3070 

�ाझील 400 646 5459 

मेि�सको 425 759 6655 

 

टेबल. 2.1 1500-1998 दर�यान महानगर े आिण माजी वसाहती देशा�ंया दरडोई 
जीडीपीची पातळी 

*�ोत-  मेिडसन, ए. (2001) "जागितक अथ��यव�था: एक सह�ा�दी ��ीकोन" आिथ�क 
सहकाय� आिण िवकास स�ंथा (OECD) 

वरील सारणीम�ये आिथ�क िवकासातील  िवभागणी देश आिण �या�ंया वसाहत�म�ये 
वसाहतपूव� आिण उ�र-वसाहत कालखडंात �प� िदसून येते. �ा�स, �ेट ि�टन आिण 
नेदरलड्ँस आिण चीन, �ाझील आिण भारत सारखे देश 1500 साली आिथ�क िवकासा�या 
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एकाच ट��यावर पािहले जाऊ शकतात, तथािप, 1820 म�ये अिधकािधक �देश ता�यात 
घेत�याने आिण वसाहत�म�ये �पातं�रत झा�यामळेु हे अतंर वाढले. िवसा�या शतकात 
पूव�ची वसाहत आिण िवकिसत रा��ामंधील अंतर द�ुपट आह.े  

२.६  आिण जागितक अथ��यव�थेची गाभा, प�रघ आिण अध�-प�रघ 
�हणून सरंचना 

नव-वसाहतवाद व वसाहतवादाची �या�या अ��य� मा�यमा�ंार े िवकिसत देशा�ंार ेकमी-
िवकिसत देशावंर िनय�ंण �हणून केली जाऊ शकते. हा श�द दसु�या महाय�ुानतंर वापरला 
गेला, कारण पूव��या वसाहत�चे इतर देशावंरील अवलंिब�व िदसून आले. नव-वसाहतवाद 
हा श�द मूळतः िविवध धोरणे आिण योजनानंा लागू कर�यात आला होता �याची 
अंमलबजावणी यरुोपीय रा��ांनी �याचें अवलंिब�व, िवशेषतः आि�कन रा��ावंर िनय�ंण 
ठेव�यासाठी केली होती. सन 1957 म�ये पॅ�रसम�ये यरुोिपयन रा�� �मखुाचंी बैठक झाली 
िजथे �यानंी यरुोिपयन बाझार वसाहत��या �देशासंाठी उघड�याचे मा�य केले. या 
पाऊलाने पूव��या वसाहत��या आिथ�क आिण �यापा�रक �यवहारात या यरुोपीय रा��ा�ंया 
सहभाग वाढला. नव-वसाहतवादाचे वण�न िवकिसत रा��ानंी िवकसनशील देशाचंी आिथ�क 
वाढ रोख�यासाठी आिण या अिवकिसत रा��ाचंा �व�त क�चा माल आिण मजरुाचंा �ोत 
�हणून वापर कर�याचा �य�न �हणून केला जाऊ शकते.  

जागितक �णाली देशा�ंया सामािजक, राजक�य आिण आिथ�क सभंावनांची चौकशी करते. 
ही रचना अशा प�रि�थतीचे वण�न करते िजथे अनेक देश एकाच जागितक अथ��यव�थे�या 
सदंभा�त काय� करतात (टेलर 1993). हे सबंंध ही �ेणीब�, ि�प�ीय रचना आहे आिण 
जागितक अथ��यव�थेचे जागितक राजक�य �यव�थेशी एका�मता �ितिबंिबत करतात 
(वॉलर�टीन 1974). इमॅ�यएुल वॉलेन�टाईन यानंी जागितक �णाल�चे िव�ेषण िवकिसत 
केले. जागितक अथ��यव�थेवर िनय�ंण िमळव�यासाठी यरुोपीय रा��ानंी िव�ान आिण 
वाहतकु�चा फायदा कसा घेतला हे �यानंी �प� केले. यामळेु िवकिसत रा��ामं�ये 
औ�ोगीकरण वाढले आिण पढेु असमान िवकास झाला. 

जागितक अथ��यव�थेची रचना कोर, अध� प�रघ आिण प�रघ अशा तीन �कारा�ंार े
दश�िवली जाते. या �देशाचें िनधा�रण उ�पादन, �याची �ि�या आिण क��या मालाचे �ोत, 
उ�पादनाचे िवतरण आिण बाजार यावर आधा�रत आह.े 

म�ुय आिथ�क �े�-े  

या देशामं�ये जा�त वेतन, जा�त भाडंवली गुतंवणूक, तािं�क �गती आह,े �यामळेु �याचंा 
तयार माल िकंवा उ�पादन नेहमी दज�दार असते. एकूण राहणीमान आिण कामाची 
प�रि�थती उ�म आह.े या भागात भाडंवल आहे �यामळेु नवीन व सधुा�रत मालाचा �यापार 
होतो. यामळेु अिधक आिथ�क वाढ होते आिण भाडंवलाची अिधक िनिम�ती होते.  
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म�ुय �े�ांची वैिश�्ये - 

●  आिथ�क��्या िवकिसत 

●  ल�करी��्या िवकिसत 

●  मजबूत क� �ीय �शासक�य स�ंथा 

●  िव�ततृ नोकरशाही 

●  मजबूत स�ंथा �या बा��र�या आिथ�क �यवहार �यव�थािपत करतात 

●  उ�पािदत व�तूंचे उ�पादन  

●  नवीन तािं�क �गती  

●  उ�पादकता, �यापार आिण िव� याम�ये �बळ   

गौण आिथ�क �े�ीय 

 कमी वेतन आिण गुतंवणकु�चे कमी दर असणार े हे देश आहेत. �या�ंयाकडे मया�िदत 
तं��ान आहे. ह े देश म�ुय आिथ�क �े�ामं�ये �ाथिमक व�तू आिण क�चा माल िनया�त 
करतात. प�रणामी, प�रघातील देशाकंडे भाडंवल क� ि�त कर�याची िकरकोळ �मता आहे 
(वॉलर�टीन 1974). प�रघीय देश �ाम�ुयाने क��या मालाचे उ�पादन करतात आिण उ�च 
मू�या�या व�तू आिण सेवा�ंया आयातीसाठी म�ुय देशावंर अवलंबून असतात प�रणामी 
�देशामं�ये असमान देवाणघेवाण होते (�गमन 1991). 

प�रधीय �देशाचंी वैिश�्ये- 

●  कमकुवत �शासक�य स�ंथा 

●  अथ��यव�था हाताळ�यासाठी कमकुवत स�ंथा आिण लहान कर आधार 

●  कमी पायाभूत िवकास 

●  कमी आिथ�क िविवधता, मया�िदत आिथ�क ि�याकलाप 

●  क��या मालाचे उ�पादन आिण िनया�त 

●  �व�त कामगार, क��या मालासाठी अनेकदा शोषण केले जाते 

●  सा�रतेचे �माण कमी आहे 

●  सामािजक असमानता आिण िन�न जीवनमान 

गौण रा�ये तलुनेने कमकुवत ,राजक�य आिण रा�य नोकरशाही सरंचना �ितिबंिबत 
करतात (वॉलर�टीन 1984). 
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अध�-प�रधीय आिथ�क �े�- 

अध�-प�रधीय �े�े िवकसनशील �देश आहेत परतं ुम�ुय �े�ासंारखे �बळ नाहीत. प�रघीय 
�देशापें�ा औ�ोिगक�करण आिण अिधक आिथ�क �गती असलेली रा��े आहेत. ते म�ुय 
�े�ामंधून आयात करतात �यामधून प�रघीय �देशानंा िनया�त करतात. अध�-प�रघ �े� हे 
िवकिसत आिण अिवकिसत �देशामंधील समान धागा आहेत. उदा. �ाझील, रिशया, भारत, 
इ�ायल, चीन, दि�ण को�रया आिण दि�ण आि�का. 

२.७  उ�पादनाचे लविचक�करण  

लविचक�करण �हणजे बदल�या कामा�या प�ती आिण उ�पादन �ि�या. लविचक�करण 
उ�पादन प�त�म�ये बदल कर�यास अनमुती देते कारण रोजगार आिण परुवठा साखळी 
लविचक आह.े उ�पादना�या मागणीनसुार ते रचले  जाऊ शकते. ह े सिुनि�त करते क� 
कंप�या �पधा��मक उ�पादना�ंया बाजारपेठेत �या�ंया उ�पादनाची �ि�या अ�यावत 
करतील. 

लविचक�करणाची प�त पारपंा�रक बाजारपेठ आिण रोजगाराचे माग� बदलते. 
उ�पादनासाठी ही �ि�या िव�े�यानंा लविचक आिण दीघ�काळासाठी वचनब� नस�याची 
परवानगी देते. जागितक बाजारपेठा अिधक �पधा��मक होत अस�याने उ�पादनातील 
लविचक�करणामळेु म�ुय अथ�शा�ाला �व�त कामगार िकंवा प�रघीय अथ��यव�थाकंडील 
क��या मालासाठी चागंला �यवहार िमळू शकतो. 

२.८   जागितक बकँ, आय एम एफ , अकं टॅड सार�या आतंररा��ीय 
स�ंथाचंी भूिमका 

1930 �या काळात मोठ्या आिथ�क मंदी�या  िनमा�ण झाली. बह�प�ीय आिथ�क स�ंथा 
�हणून तीन नवीन स�ंथा तयार कर�याचा ��ताव होता.  आिथ�क सहकाया�साठी 
आंतररा��ीय नाणेिनधी, बाजार िवकास आिण िनयमन (आंतररा��ीय �यापार उदारीकरण 
समावेश) यासाठी आंतररा��ीय �यापार सघंटना , आिण  य�ुो�र पनुर�चना व आिथ�क 
िवकास यासाठी जागितक बकँ. तीन स�ंथानंी सयं�ु रा��ा�ंया �णाली�ार े�दान केले�या 
स�ंथा�मक छ�ाखाली सहकाय� करणे अपेि�त होते. (माक�  ऑबोइन, WTO सिचवालय, 
2007) आय एम एफ आिण जागितक बकँ िवशेष बह�प�ीय स�ंथा �हणून सयं�ु रा��ाचंा 
भाग आहेत. सोने िविनमय मानक �णाली �थापना सकंट टाळ�यासाठी आिण जगभरातील 
िविनमय दर ि�थरता राख�यासाठी कर�यात आली. ��येक आय एम एफ सद�य �या�या 
चलनातील चढउतार मया�देत ठेव�यासाठी जबाबदार आह.े (माक�  ऑबॉइन, WTO 
सिचवालय, 2007) 

आंतररा��ीय नाणिेनधी 

आय एम एफ ची सकं�पना जलैु 1944 म�ये �यू हॅ�पशायर, यनुायटेड �टेट्स येथे 
झाले�या सयं�ु रा��ा�ंया �ेटन वड्ुस प�रषदेत झाली. उपि�थत 44 देशानंी आंतररा��ीय 
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आिथ�क सहकाया�साठी एक आराखडा तयार कर�याचा आिण 1930 �या महामंदीला 
कारणीभूत ठरले�या �पधा��मक चलन अवमू�यनाची पनुराव�ृी टाळ�याचा �य�न केला. 
आंतररा��ीय चलन �यव�थेची ि�थरता सिुनि�त करणे, िविनमय दर आिण आंतररा��ीय 
देयकाचंी �णाली �यामळेु देश आिण �याचें नाग�रक एकमेकाशंी �यवहार क� शकतात 
याची खा�ी करणे हे आय एम एफ चे �ाथिमक �येय आहे. ि�थरता राख�यासाठी आिण 
आंतररा��ीय चलन �णालीतील सकंटे रोख�यासाठी, आय एम एफ सद�य देशांची धोरणे 
तसेच रा��ीय, �ादेिशक आिण जागितक आिथ�क आिण आिथ�क घडामोड�वर देखरखे 
�हणून ओळख�या जाणा� या औपचा�रक �णाली�ार ेिनरी�ण करतात. (�ोत - imf.org) 

आिथ�क सहा�य:  

आय एम एफ सद�य देशानंा आिथ�क कज� देते. 2009 सार�या जागितक आिथ�क सकंटात 
आय एम एफ ने आिथ�क �मता मजबूत कर�यासाठी आिथ�क सहा�य य�ंणा तयार केली. 

आय एम एफ ब�ल काही त�ये: 

 सद�य�व: 190 देश 

 म�ुयालय: वॉिश�ंटन, डीसी 

 काय�कारी मंडळ: 24 संचालक ��येक एक देश िकंवा देशां�या गटाचें �ितिनिध�व 
करतात 

 कम�चारी: 150 देशामंधून अंदाजे 2,700 

 एकूण कोटा: SDR 477 अ�ज (US$687 अ�ज)  

 कज� घेतलेले ससंाधन: SDR 492 अ�ज (US$708 अ�ज)  

 कज� दे�या�या �यव�थेअंतग�त वचनब� र�कम: SDR 200 अ�ज (US$288 
अ�ज), �यापैक� SDR 94 अ�ज (US$136 अ�ज) काढले गेले नाहीत. 

 सवा�त मोठे कज�दार: अज�िटना, इिज�, य�ेुन, पािक�तान 

 सवा�त मोठा सावधिगरीचे कज�: मेि�सको, िचली, कोलंिबया 

 �मता िवकास खच�: FY2020 म�ये US$303 दशल�, आय एम एफ �या एकूण 
बजेट�या जवळपास एक ततृीयाशं   

 आय एम एफ चे उि��े   

 आंतररा��ीय आिथ�क सहकाया�ला �ो�साहन देणे 

 आंतररा��ीय �यापार वाढीस स�म करणे 

 परतफेडीम�ये अडचणी येत असले�या सद�यांना ससंाधनाची उपल�धता क�न 
देणे . 
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(�ोत imf.org) 

जागितक बँक 

1944 म�ये आंतररा��ीय नाणेिनधी (आय एम एफ) सोबत �ेटन वूड्स प�रषदेत जागितक 
बकेँची �थापना कर�यात आली. �ेटन वूड्स प�रषदेत िविवध देश उपि�थत होते. या 
प�रषदेवर यनुायटेड �टेट्स आिण यनुायटेड िकं�डमचे वच��व होते. आिथ�क��्या कमकुवत 
देशानंा आिथ�क कज� देणे हे जागितक बकेँचे उि�� होते.  

उि�� े

बकेँने सह�ा�दी िवकास उि��े िवकिसत केली आहेत. 

      i)         अि�थर आिण आि�कन रा��ामं�ये मजबूत वाढ 

     ii)         आरो�य आिण िश�णाचा �चार 

     iii)         िवकास आिण पया�वरण या�ंयातील सहकाय� 

    iv)         चागंली मदत दे�यासाठी 

    v)         �यापार वाटाघाटी 

    vi)         जागितक बकेँसार�या बह�प�ीय स�ंथाकंडून सहा�य �दान करणे. 

ही उि��े पूण� कर�यासाठी खालील िनकष तयार केले आहेत: 

 गरीबी आिण भूक िनमू�लन 

 साव�ि�क �ाथिमक िश�ण 

 ल�िगक समानतेचा �चार करा 

 बालम�ृयू कमी करा 

 माता आरो�य सधुारा 

 रोग, साथीचा सामना 

 पया�वरणीय शा�तता आिण सामािजक सरु�ा सिुनि�त करा 

यनुायटेड नेश�स कॉ�फर�स ऑन �ेड अडँ डे�हलपम�ट (अकंटॅड) 

यनुायटेड नेश�स कॉ�फर�स ऑन �ेड अडँ डे�हलपम�ट (अकंटॅड) ची �थापना 1964 म�ये 
जागितक �यापारा�या िवकासाला चालना दे�यासाठी एक सं�था �हणून कर�यात आली. 
आंतर-सरकारी स�ंथा �यापार आिण िवकास सम�या हाताळते. अंकटॅड चे 195 सद�य 
रा��े आहेत. िजने�हा, ि�व�झल�ड येथे �याचे म�ुयालय आहे. हे सयं�ु रा�� िवकास गटाचे 
सद�य आह.े 



 

 

जागितक अथ��यव�थेतील �थािनक 
संघटन 

31 

अंकटॅड चे �ादेिशक, रा��ीय आिण जागितक �तरावर काय�  

अंकटॅडचे �मखु उि�� ेआहते- 

 सू�म-�तरीय िवकास आ�हानांना सामोर ेजा�यासाठी पया�य समजून घेणे 

 आंतररा��ीय �यापार �णालीम�ये फायदेशीर एक�करण सा�य करणे 

 �यापारी मालावर कमी अवलंबून राह�यासाठी अथ��यव�थामं�ये िविवधता आणणे. 

 आिथ�क अि�थरता आिण कज� या�ंया �दश�नावर मया�दा घालणे 

 गुतंवणूक आकिष�त करणे आिण ते अिधक िवकासासाठी अनकूुल बनवणे 

 िडिजटल तं��ानाचा �वेश वाढवणे 

 उ�ोजकता आिण नवोप�माला �ो�साहन देणे 

 �थािनक कंप�यांना मू�य साखळीवर जा�यास मदत करणे 

 सीमा ओलाडूंन मालाचा �वाह वेगवान करणे 

 गैरवापरापासून �ाहकाचें सरं�ण करणे 

 �पध�ला आळा घालणार ेिनयमन घालणे. 

 हवामान बदलाशी जळुवून घेणे आिण नैसिग�क ससंाधनाचंा अिधक �भावीपणे वापर 
करणे. 

(�ोत- unctad.org) 

अंकटॅड �ाम�ुयाने शा�तता, िवकास आिण सामािजक क�याणासाठी जागितक 
सरकारासंोबत काम करते. 

या बह�प�ीय आिथ�क स�ंथाचंा म�ुय उि�� समतल िवकासासाठी ,आिथ�क ि�याकलापांचे 
िनरी�ण, लेखापरी�ण आिण मागोवा घेणे आहे. अिवकिसत रा��ानंा िवकासा�या मागा�वर 
आणणे हा या  स�ंथाचंा आणखी एक उ�ेश आहे. ते ल�िगक असमानता, ग�रबी, मलुाचें 
आरो�य आिण िश�ण, राहणीमानाचा दजा�, उ�म �यापार आिण वाटाघाटी यासंार�या 
सम�यानंा सामोर े जातात. ते �यापार आिण वािण�य सदंभा�त रा��ामंधील आंतररा��ीय 
सबंंध कायम ठेव�याचा �य�न करतात. 

२.९  बह�रा��ीय कंप�याचंी उ��ातंी आिण वाढीव जागितक�करणाचे 
नमनुे आिण �ि�या 

ि�तीय िव�य�ुापूव�, आंतररा� �ीय � यापार आिण वािण�य औपिनवेिशक �मखु रा� �ा�ंया 
हातात �ितबंिधत होते आिण कठोर िनयमना� या अंमलबजावणीमळेु � या�ं या वसाहत�ना 
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आिथ�क नकुसान सहन करावे लागले. ि�तीय िव�य�ुानतंर यूएसए, यूएसएसआर, कॅनडा, 
ऑ��ेिलया ही नवीन रा��े जागितक आिथ�क नेते �हणून उदयास आली आिण 
आंतररा��ीय �यापार िवकिसत झाला. तािं�क �गती, वाहतूक सिुवधामं�ये सधुारणा, 
�यव�थापन कौश�याचंा िवकास आिण सामािजक िवकास यामळेु जागितक पर�परसवंाद 
वाढला. यामळेु जागितक�करणाचा माग� मोकळा झाला. जागितक�करणा�या गितमान 
िस�ातंा�या आधार े िव�ेिषत के�यास सामािजक आिण आिथ�क उ��ातंीचा एक ट�पा 
�हणून याकडे पािहले  जाऊ शकते. (लहुमन 1984). तं��ाना�या िवकासामळेु आिथ�क 
�यव�था �वतं� झा�या आहेत. �गतीमळेु �यापार आिण दळणवळणा�या �ि�येत गितशील 
बदल झाला. 

जागितक�करणा�या उ��ातंीचा कालावधी यात िवभागला जाऊ शकतो: 

 बह�रा��ीय- 1920-1950- उ�च वाहतूक खचा�मळेु बह�रा��ीय कारखा�यां�या इतर 
रा��ामं�ये उपकंप�या ��थािपत हो�या. या उपकंप�या केवळ देवाणघेवाण 
ि�याकलाप आिण न�याचे ह�तातंरण यासाठी मया�िदत हो�या. 

 सव�कष 1950-1980- या कालावधीत जागितक िनगमन झाले. बह�रा��ीय 
कारखा�या�ंया उपकंप�याकंडे केवळ न�या�या ह�तातंरणाऐवजी कारखा�या�ंया 
वाढीसाठी मू�य �हणून पािहले गेले. वाहतकु�चा खच� कमी झाला आिण �यामळेु बाजार 
अिधक उदार झाला. 

 आंतररा��ीय- 1980 पासून - �थािनक िव�� जागितक अशा वादिववादामंळेु 
बाजारपेठेतील �ैत उ�वले. यं�णेने पया�वरणाबाबत अिधक जाग�क राह�याची मागणी 
केली. जागितक �पध�मळेु लविचक बाजारपेठ उदयास आली.  

हा ऐितहािसक आिण उ��ातंीवादी �ि�कोन या िनरी�णाकडे नेतो क� जागितक�करणाचा 
अथ� केवळ सीमा�ंया कडकपणाची घटणारी भूिमका नाही तर जागितक �पध�चा िव�तार 
आिण वाढती घनता देखील आहे. (थॉमस बोरघॉफ, मािट�न के. वे�गे) 

जागितक�करण �ि�या तीन ट��यात िवभागली जाऊ शकते: 

 रा��ीय - या ट��यात रा��ीय कंपनी स�ु करणे आिण रा��ीय �तरावर कंपनीचा 
िव�तार िकंवा िविवधता समािव� आह.े उदा. टाटा कॉप�रशेनची पोलाद कंपनी 
�हणून स�ुवात झाली, आता ते गाडी पासून िमठापय�त उ�पादन करतात. 

 आंतररा��ीयीकरण - या ट��यात आंतररा��ीय अनदुान तयार करणे, इतर देशा�ंया 
बाजारपेठेत तमु�या उ�पादनाची पोहोच वाढवणे याचंा समावेश होतो. �यात जागितक 
सबंंध ��थािपत करणे देखील समािव� आहे. 

 जागितक जाळे - हा ट�पा �हणजे उ�पादनाचे जागितक जाळे �थािपत करणे आिण 
कंपनीचा �डँ जागितक उ�पादन �हणून तयार करण.े 
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ऐशंी�या दशका�या स�ुवातीस, उ�पादना�या जागितक�करणावर आधा�रत नवीन 
आंतररा��ीय कामगार िवभागणीचा उदय झाला, जो बह�रा��ीय कंप�यांनी पूण� केला होता, 
हळूहळू �याचे नवीन जागितक अथ��यव�थेत �पातं�रत झाले. (Fröbel, Heinrichs and 
Kreye 1980)  

नवीन आिथ�क जगाचे वैिश�्यीकृत: 

 यो�य िव�ीय �णाली�ार ेआिथ�क िवहगंावलोकन 

 जागितक गुतंवणूक 

 एकािधक �थान उ�पादन �ि�या, जी लविचक आहे 

 कमी वाहतूक खच� 

 मािहती तं��ानाचा उदय ·     

तीन �मखु आंतररा��ीय अथ��यव�थाचंा उदय- यूएसए, जपान आिण यरुोप 

नवीन भूगोला�या ��ीने, 1950 �या तलुनेत, 1980 �या दशकात जागितक अथ��यव�थेचा 
भूगोल सकुंिचत झाला आिण पूव�-पि�म अ� अिधक मजबूत झाला. यनुायटेड �टेट्स, 
वे�टन� यरुोप आिण जपान (सॅसेन, 1994) मधील गुतंवणकु��या आिण �यापारा�या ती� 
वाढीव�न हे �प� होते. नवउदारमतवादी आिथ�क जागितक�करणामळेु िनमा�ण झाले�या 
सवा�त उ�लेखनीय प�रवत�नापैंक� एक बह�रा��ीय कंप�या�ंया हातात आिथ�क श��चे �चडं 
क� �ीकरण झाले: जगातील 100 सवा�त मोठ्या अथ��यव�थापैंक� 47 बह�रा��ीय कंप�या 
आहेत; 70% जागितक �यापार 500 बह�रा��ीय कंप�या�ंार े िनयिं�त केला जातो आिण 
1% बह�रा��ीय कंप�याकंडे 50% थेट िवदेशी गुतंवणूक असते (�लाक� , 1996). 

याचा प�रणाम देशा�या रा��ीय िव�ीय �यव�थेत बह�रा��ीय कंप�या�ंया धारणामं�ये वाढ 
झाली. �थािनक लोकस�ंयेला रोजगार िमळत अस�याने यामळेु रोजगाराला चालना िमळत 
असली, तरी �थािनक �यवसायावरही ते �ितिबंिबत करते. या बह�रा��ीय कंप�या�ंार े
िमळवलेला नफा म�ुय अथ��यव�थेला हातभार लावतो, अनदुािनत देशाला नाही. 
िवकासातील या असमानता, गाभा आिण प�रघ �देशांमधील अंतर वाढवतात. हे 
जागितक�करणा�या �ितकृतीचे उ�पादन आहे. जागितक बकँ आिण आंतररा��ीय 
नाणेिनधीसार�या बह�रा��ीय स�ंथाही ही सम�या ओळखतात. मानव िवकास 
अहवालानसुार पाच सवा�त �ीमंत आिण पाच सवा�त गरीब या�ंया महसलुातील फरक 
1960 म�ये 30 ते 1, 1990 म�ये 60 ते 1 आिण 1997 म�ये 74 ते 1 होता. 

ही प�रि�थती जागितक�करणावरील टीका आहे. ही �णाली आिथ�क��्या मजबूत 
अथ��यव�थाचंा फायदा सिुनि�त करते, �याम�ये कमकुवत अथ��यव�था कज� आिण 
अिवकिसततेने ��त आहेत. 
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२.१०  साराशं 

या �करणातून आप�याला जागितक अथ��यव�थेची �थािनक स�ंथाचंी माहीती समजली. 
जागितक अथ��यव�थेचा कालखडं पूव� आधिुनक यगु आिण आधिुनक यगुात िवभागला 
जाऊ शकतो. आधिुनक यगुात जगा�या अथ��यव�थेवर वसाहतवादाचे वच��व होते. 
वसाहतवादानतंर, नव वसाहतवादाने ज�ुया �यव�थे�या जागी नवीन िनयम लागू केले. या 
नवीन िनयमामंळेु जागितक अथ��यव�थेची रचना गाभा, प�रघ आिण अध� प�रघ �े�ामं�ये 
िवभाजीत झाली. दसुर ेमहाय�ु , नवीन तं��ान आिण वाहतूक �यव�थे�या प�रचयानतंर 
जागितक अथ��यव�था बदलली कारण ती अिधक जागितक बनली. जग अिधक एकाि�मक 
आिण जोडले गेले असले तरी रा��ा�या िवकासात असमानता िदसून येते. गाभा, प�रघ 
आिण अध� प�रघ �े� नवीन जागितक �णालीम�ये देखील अि�त�वात आहेत. आय एम 
एफ, जागितक बकँ आिण अंकटॅड सार�या बह�रा��ीय सं�थाचंी �थापना या असमानता 
आिण आरो�य, िश�ण आिण या कमी िवकिसत रा��ामं�ये राहणीमान यासार�या इतर 
सामािजक सम�या हाताळ�यासाठी कर�यात आली. तथािप, या स�ंथाचें काय� रा��ा�ंया 
अथ��यव�थे�या वाढीस मदत कर�याऐवजी कज� आिण आिथ�क मदत दे�यापरुता मया�िदत 
राहले. 

२.११  तुमची �गती/�यायाम तपासा 

1.  खर ेिकंवा खोटे उ�र �ा 

 i    नव   वसाहतवाद हा श�द दसु�या महाय�ुानतंर वापरला गेला. 

 ii  मानव िवकास  अहवालानसुार पाच सवा�त �ीमंत आिण पाच सवा�त गरीब यां�या 
महसलुातील फरक 1960 म�ये 30 ते 1, 1990 म�ये 60 ते 1 आिण 1997 म�ये 
74 ते 1  होता. 

   iii  आय एम एफ म�ये 100 देशाचें सद�य�व आह.े 

     iv  यनुायटेड नेश�स कॉ�फर�स ऑन �ेड अडँ डे�हलपम�ट (UNCTAD) ची �थापना 
1964 मध 

    v.  �हर-वे�टफािलयन �देश हा यरुोपचा म�ुय आिथ�क �देश आहे. 

2.  �र� �थानाचंी पतु� करा. 

         i. 1500-1820 दर�यान आि�कन गलुामानंा पोतु�गीजानंी व�ृारोपण कामगार �हणून 
काम कर�यासाठी ______________ येथे आणले. 

         ii. ि�पिनगं जेनी आिण नतंर पॉवरलूम�या शोधामळेु ि�टनम�ये ____________ची 
मागणी वाढली होती. 

         iii.       _____________ यानंी अथ�शा�ावर 'वक�  अडँ डेज' ह ेप�ुतक िलिहले. 
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 iv. यनुायटेड नेश�स कॉ�फर�स ऑन �ेड अडँ डे�हलपम�ट चे म�ुयालय येथे आहे 
__________________. 

  v.   आय एम एफ चे म�ुयालय येथे आहे __________________. 

3.   खालील ��ाचंी उ�र े�ा (एकािधक िनवड) 

           i.           औ�ोिगक �ातंीची स�ुवात ____________ म�ये झाली. 

a)  �ेट ि�टन 

b) �पेन 

c) �ा�स 

d) यूएसए 

        ii.  जागितक�करणामळेु यूएसए, ____________ आिण यरुोप या तीन �मखु 
आंतररा��ीय अथ��यव�थाचंा उदय झाला. 

a) चीन 

b) जपान 

c) भारत 

d) �ाझील 

            iii   जागितक �यापाराचा ______________ 500 बह�रा��ीय कंप�या�ंार े
िनयिं�त केला जातो. 

a) ५५% 

b) 14% 

c) 70% 

d) ९% 

 iv. ______________ �देशात कमकुवत �शासक�य स�ंथा आहेत. 

a) गाभा 

b) प�रधीय 

c) अध�- प�रधीय 

d) क� �क 
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 v.    ____________ ची �थापना जलैु 1944 म�ये झाली. 

a)   यू एन 

b)   आय एम एफ 

c)   ड�लू टी ओ 

d)   यनुायटेड नेश�स कॉ�फर�स ऑन �ेड अडँ डे�हलपम�ट 

4.  पढुील ��ाचंी उ�र े�ा 

          i.  वसाहतवादा�या �भावाची चचा� करा. 

          ii.   नव-वसाहतवाद �हणजे काय? नव-वसाहतवादाचा काय प�रणाम झाला? 

          iii.  आय एम एफ वर एक टीप िलहा  

          iv.  यरुोपमधील औ�ोिगक �ातंी आिण म�ुय अथ��यव�थाचंा उदय �प� करा. 

           v. जागितक अथ��यव�थेची रचना �प� करा. 

२.१२      �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र.े 

1.i खर े

1.ii खर े

1.iii खोटे 

1.iv खर े

1.v खर े

2.i अमे�रका 

2.ii कापूस 

2.iii हेिसओड 

2.iv िजिन�हा 

2.v वॉिश�ंटन डी. सी 

3.i �ेट ि�टन 

3.ii जपान 
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3.iii 70% 

3.iv प�रधीय 

3.v आय एम एफ 

२.१३  तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

 पॅलेओिलिथक- जनेु पाषाण यगु 

 मेसोिलिथक - म�य पाषाण यगु 

 िनओिलिथक- नवीन पाषाण यगु 

 मक� िटिलि�टक - मक� िटिलझम हे एक आिथ�क धोरण आह ेज ेिनया�त वाढव�यासाठी 
आिण अथ��यव�थेसाठी आयात कमी कर�यासाठी तयार केलेले आहे. 

 बिुलयिनझम- हा एक आिथ�क िस�ातं आहे जो मालक��या मौ�यवान धातूं�या 
�माणात सपं�ीची �या�या करतो. 

 वसाहतपूव� जग - वसाहतीपूव�चा ऐितहािसक काळ. 

 वसाहतवाद- अशी �था �या�ार े शि�शाली देश दसु� या देशावर िकंवा देशांना 
अिधक �ीमंत हो�यासाठी िनयंि�त करतो. 

 नव-वसाहतवाद - पूव��या वसाहती प�त� ऐवजी इतर देशावंर �भाव टाक�यासाठी 
अथ�शा�, जागितक�करण, सा�ंकृितक सा�ा�यवाद आिण सशत� मदत वापर�याची 
�था. 

 गाभा �देश - चागं�या दळणवळण आिण उ�च लोकस�ंयेची घनता आिण सम�ृी 
असलेला अथ��यव�थेतील म�यवत� �देश 

 प�रघीय �देश - कमी िवकिसत असलेले �देश. या देशानंा सामा�यतः जागितक 
सपं�ीचा  कमी �माणात वाटा िमळतो. 

 लविचक�करण - एखादी गो� लविचक बनव�याची ि�या िकंवा �ि�या. 

 जागितक�करण- व�तू आिण सेवा, तं��ान आिण गुतंवणकु�चा �वाह, लोक आिण 
मािहती यामंधील सीमापार �यापारामळेु िनमा�ण झाले�या जगा�या अथ��यव�था, 
स�ंकृती आिण लोकस�ंये�या वाढ�या पर�परावलंबनाचे वण�न कर�यासाठी हा 
श�द वापरला जातो. 
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२.१४  काय� 

एका त��याम�ये आिथ�क इितहासा�या लेखकाचंी प�ुतके आिण नावे दश�वा. 
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३.१९   �वय-ंिश�ण ��ांची उ�र े

३.२०   तािं�क श�द   

३.२१   काय� 

३.२२   पढुील अ�यासासाठी सदंभ� 

३.०  उि�� े

या घटका�या अ�यासाअंती त�ुही खालील �मता अंगीकृत कराल (अपेि�त 
अ�ययन प�रणाम)  

  शेती�या उ��ातंीब�ल जाणून �या आिण जगातील िविवध �कारचे कृषी �े� 
ओळखू 

 शेती�या भूिमउपयोजनाची आिथ�क बाजू समजावून घेणे आिण आधिुनक�करणाने 
कृषी उ�पादनात कसे बदल केले हे अ�यासणे  

 जगभरातील उपासमारी�या िवरोधात सघंष� आिण अ�नसरु�े�ार े उपासमार 
सपंव�यासाठी पढुाकार समजून घेणे.  

 जगभरातील औ�ोिगक �े�े शोधून काढा आिण कंपनीने �याचें कारखाने कोठे 
आिण का �थापन करावे याची कारणमीमासंा करा.  

नवीन औ�ोिगक �े�े आिण �े�ा�ंया िवकासाबाबत जागितक�करणाची भूिमका जाणून 
�या.षी �े� 

३.१  �ा�तािवक 

हा घटक िपकाचंी लागवड आिण पशधुन कसे िवकिसत सांगेल. यािशवाय, कृषी �े�ा�या 
िवकासासाठी आिण शेतजिमन वापरा�या गणुांवर ल� क� ि�त करले. तं��ाना�या 
उ�पादना�या उ�पादना�या आधिुनक�करणाचा काय प�रणाम होतो हे देखील आपण जाणून 
घेऊ. हा घटक उ�ोगा�ंया �थानावर प�रणाम करणार ेघटक, उ�ोगा�ंया �थािनक�करणाचे 
िस�ातं आिण राजक�य �े�ा�या िवकासावर �काश टाकेल. यानतंर, आपण भूकेचे �व�प, 
जागितक सकं�पना आिण नवीन �े� आिण झोन िवकासावर �याचा �भाव समजावून 
घेऊ.  

३.२ . िवषय चचा� 

पशधुन सगंोपनासह शेतीने िशकार आिण वनसकंलनाची जागा जगभरातील सवा�त 
मह�वपूण� �ाथिमक ि�या �हणून घेतली. मलुभूत शेती तं�े असलेले कृषी �े� परतं ु कृषी 
िवशेषीकरणे याम�ये मा� जागितक िविवधता आढळते. �ाथिमक �यवसायात वाढ�या 
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लोकस�ंयेला पोस�यासाठी कृषी उ�पादन वाढव�यासाठी तं��ानाचा सहभाग हळूहळू 
िदसून येत  आहे. औ�ोिगक �ातंीने जगा�या अथ��यव�थेचा नकाशाच बदलून टाकला. 
गुतंवणूकदारासंाठी उ�ोगासंाठी यो�य जागा शोध�यासाठी िस�ातं �थािपत केले गेले. 
औ�ोिगक �ातंीदर�यान जागितक�करणाचा वेग वाढला �यामळेु मािहती, व�तू, क�पना, 
सा�ंकृितक मू�ये, भाडंवल आिण सेवाचंा मोठ्या �माणात अिनब�ध �वाह एका �देशातून 
दसु�या �देशात झाला �यामुळे एकाि�मक अथ��यव�था िनमा�ण कर�यात मदत झाली. 
यामळेु नवीन औ�ोिगक �े�े आिण आिथ�क �े�ाचंा िवकास देखील झाला. तथािप, हे 
िव�तार होत असताना जगाला िविवध कारणामंळेु भकेु�या गभंीर सम�यांना त�ड �ावे 
लागले. सशंोधक आिण धोरणकत� अजूनही अ�न सरु�ेसार�या उप�मा�ंार ेअ�नाची भूक 
कमी कर�याचा �य�न करत आहेत जेणेक�न लोकानंा परुशेा, सरुि�त आिण पौि�क 
अ�नापय�त भौितक, सामािजक आिण आिथ�क सिुवधा उपल�ध होतील. 

३.३  कृषी �णाली  

शेती हा एक माग� आहे �या�ार े िपकाचंी लागवड आिण पशधुन सगंोपन या दो�ही गो�ी 
एकमेकावंर अवलंबून राह�न जागितक मानवी लोकस�ंया िटकवून ठेवतात. Agriculture हा 
श�द लॅिटन श�दापंासून आला आहे - ager (�े�) and colo (िपकिवणे), "शेती" �हणजे 
शेत िकंवा जमीन मशागत. ऑ�सफड� इंि�लश िड�शनरी म�ये  (1971) शेतीची �या�या 
"मातीची मशागत कर�याचे िव�ान आिण कला, �याम�ये पीक गोळा करणे आिण 
पशधुनाचे सगंोपन करणे; मशागत, पालन, शेती (िव�ततृ अथा�ने).” अशी केली जाते. 
United Nations  �या मते, जगातील एक ततृीयाशं पे�ा जा�त भूभाग (�ीनलडँ आिण 
अंटाि�ट�का वगळता) कोण�या ना कोण�या �व�पात शेतीसाठी वापरला जातो. प�ृवी�या 
एकूण भूभागापैक� १२ ट�के �े�फळ एकट्या पीक शेतीने �यापले आह.े िवकसनशील 
देशामं�ये िकमान दोन ततृीयाशं �मश�� थेट शेती आिण पशपुालनात गुतंलेली आह.े 
भारत हा कृिष�धान देश आहे कारण तेथील ७० ट�के लोकस�ंया शेतीवर अवलंबून 
आहे.  

शेती�या शोधापूव�  िशकार करणे, गोळा करणे आिण मासेमारी हे जगभर उदरिनवा�हाचे 
सामा�य साधन होते. िशकारी-सकंलकानंी साधनांचा शोध लावला, आग िनयिं�त कर�यास 
िशकले आिण �या�ंया गरजांनसुार वातावरणाशी जळुवून घेतले. िशकारीसाठी भा�याचा 
िवकास हा �ांितकारी शोध होता. िशकार�नी मासे पकड�यासाठी साधने शोधून काढली, 
जसे क� आकड्या, हापू�न आिण बा�केट ख�ुया सम�ुातून उ�या असले�या पा�याचे छोटे 
तकुडे कापून अडकले�या माशाचंी कापणी कर�यासाठी. �ाथिमक उ�पादनाचे हे कृषीपूव� 
�कार आता जगभरात केवळ काही हजार लोक, कमी अ�ाशं आिण उ�च अ�ाशंा�ंया 
एकाक� आिण दगु�म भागात वापरतात. स�या काही िशकार आिण गोळा कर�याचा सराव 
करणार े�देश आहते - �यू िगनी, आ�नेय आिशया, ऍमेझॉन वषा� वनाचें कमी होत जाणारे 
भाग, उ�णकिटबंधीय आि�केतील काही िज�हे, उ�र ऑ��ेिलया आिण आि�ट�क �देश 
इ. परुतेच मया�िदत आहेत.   
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िशकार आिण वनसकंलनाची जागा कृषी �े�ाने घेतली आिण या सपूंण� काय��माला 
"पिहली कृषी �ातंी" असे सबंोधले जाते. शतेी �यवसायाचा िव�तार (�याप) भौगोिलक 
��्या सवा�त �यापक आहे आिण जगातील ��येक �देशात आढळते जेथे उ�पादक माती, 
परुसेा ओलावा आिण चागंली वाढ हो�यासाठीचा परुसेा  हगंाम असतो तेथे शेतीचा िवकास 
झालेला आढळतो. काही िव�ानाचंा असा िव�ास आहे क� िबयाणे वन�पत�चे �थम पालन 
आिण िपकाचंी लागवड उ�र आि�केतील नाईल नदी�या खो�यात झाली. तथािप, बह�तेक 
िव�ाना�ंया मते लागवडीचा मह�वपूण� िवकास नैऋ�य आिशयातील एका �देशात समुार े 
14,000 वषा�पूव� झाला (�याला सपुीक च�ंकोर देखील �हणतात).  

पशपुालनाची �ि�या शेती�या आगमनापूव� झाली क� नतंर झाली याबाबत अनेक मत-
मतातंर ेआहेत. असे असले तरी, वन�पती आिण पाळीव �ा�या�ंया एकाि�मक वापरामळेु 
स�ुवाती�या शेतक�यासंाठी काम सोपे झाले हे नाकारता येणार नाही. कालातंराने शेती व 
पशपुालन हे दो�ही �यवसाय �वतं� झाले. शेतात नागंरणी कर�यासाठी जनावरांचा वापर 
केला जात होता, �या�ंया अविश� पदाथा�पासून (मलमू�) िपकानंा खतपाणी िमळते आिण 
�या बद�यात िपकानंी जनावरानंा खायला िदले. तसेच, पशपुालन �यवसायाने मांसाचा 
�ोत आिण दधुाचा �दाता �हणून काम केले. नैऋ�य आिशया आिण भूम�यसागरीय 
खो�यातील काही भागामं�ये लोक शे�या, म�ढ्या आिण उंट पाळतात. आ�नेय आिशयाई 
लोक �हशी आिण क�बड्याचें पालन करतात. पूव� भारत आिण दि�ण आिशयाम�ये लोक 
गरु ेपाळतात, तर म�य आिशयात लोक याक, घोडा, म�ढ्या�ंया काही �जाती आिण शे�या 
पाळतात.  

शेतीचे दोन �कार आहते –  

1.  उदर िनवा�हक शेती आिण  
2.  �यावसाियक (�यापारी शेती) शेती. 

उदर िनवा�हक शेती हा उ�पादनाचा एक �कार आह े जो शेतकरी कुटंुबातील सद�याचंी 
सपूंण� �वयपूंण�ता दश�वतो; जेथे सव� िपके िकंवा पशधुन शेती कुटंुबाला िटकव�यासाठी 
वाढवले जाते आिण उ�पािदत अित�र� व�तू �विचतच रोखीने िवक�या जातात. 
उदरिनवा�ह करणार े शेतकरी बह�धा सामूिहक शेत जमीन धारण करतात आिण अित�र� 
र�कम समाजातील सव� सद�यामं�ये वाटून घेतली जाते. आि�का, दि�ण आिण पूव� 
आिशया आिण लॅिटन अमे�रकेतील बह�तेक �देशामं�ये, मोठ्या �माणावर  लोक उदर 
िनवा�हक शेतीवर अवलंबून आहेत.  

उदर िनवा�हक शेतीचे दोन �कार आहेत: िव�ततृ धा�य शेती आिण सखोल शेती. िव�ततृ 
उदर िनवा�हक  शेतीम�ये जिमनीचे �े� अिधक असते, परतं ु �ित हे�टरी उ�पादन कमी 
असते. लोकस�ंयेची घनता कमी असले�या भागात अशा �कारची शेती केली जाते. अनेक 
�देशात िव�तीण� उदर िनवा�हक शेतीपैक�, दोन सवा�त मह�वाचे �कार आहेत - भट�या 
पाळीव पशपुालन आिण �थलातं�रत शेती. सखोल उदर िनवा�हक शेती ही लहान जिमनीची 
लागवड, �ित यिुनट �े� उ�च उ�प�न, �ित एकर मोठ्या �माणात �म खच� आिण 
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लोकस�ंयेची घनता जा�त असले�या भागात केली जाते. आिशयातील लोकि�य दाट 
लोकव�तीचे �े� �यात  भारत, चीन, पािक�तान, बागंलादेश आिण इंडोनेिशया, इतर 
आिशयाई, आि�कन आिण लॅिटन अमे�रकन देश तादूंळ, गह�, मका, बाजरी िकंवा 
कडधा�ये याचें �मखु उ�पादक आहेत. भाजीपाला आिण काही पशधुन हे या कृषी 
�यव�थेचा भाग आहेत. तादूंळ उ�पादन  आिण तलावामं�ये म��यपालन केले जाते. 

�यापारी शेती ही एक पीक प�त आहे िजथे िपकाचंी लागवड केली जाते आिण नफा 
िमळव�यासाठी बाजारात उ�पादने िवक�यासाठी पशधुन वाढवले जाते. थोड�यात, 
�यावसाियक शेतीला कृषी �यवसाय �हणून देखील ओळखले जाते. �यावसाियक शेतीम�ये 
आधिुनक तं��ान, य�ंसाम�ी, िसचंन प�ती आिण रासायिनक खताचंा वापर क�न 
मोठ्या �माणात िपके घेतली जातात. �यामळेु �यासाठी मोठी भाडंवली गुतंवणूक आव�यक 
आहे. नगदी िपके आिण तणृधा�ये �ाम�ुयाने या �कार�या शेतीम�ये घेतली जातात.   

 

 

आकृती  - 1 नाईल खो�यातील सुपीक �देश 
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३.४  जागितक कृषी �े� 

Whittlesey जागितक कृषी �णाली/�े�: 

Derwent Whittlesey या�ंया मते कृषी �यवसायाचे �ादेिशक वग�करण �ाकृितक व 
आिथ�क घटकातंील  या�ंयातील पर�पर सबंंधावंर िनधा��रत केले जाते हे ओळखले.  

1. नैसिग�क पया�वरण हे पीक उ�पादन आिण पशधुन वाढीसाठीची  मया�दा िनि�त 
करते. शेती व पशपुालन �यवसायात भूभाग, हवामान, जल�ोत आिण माती ह े सवा�त 
मह�वाचे घटक आहेत.  

2. नैसिग�क पया�वरणात होणा�या  मानवी ह�त�ेपाचा �भाव. 

1936 म�ये, ि�हटलसीने "प�ृवीचे �मखु कृषी �े�" या असोिसएशन ऑफ अमे�रकन 
िजओ�ाफस� (खडं 26: 199-240) म�ये �कािशत केले�या �या�ंया लेखाम�ये हवामान 
आिण कृषी �े�ामंधील सबंंध दश�िवला. �यांनी प�ृवीवरील कृषी �णालीचे वण�न कृषी�या 
खालील पाच वैिश�्यांवर आधा�रत केले आहे ज े��येक कृषी �कारावर वच��व गाजवतात- 

(1) पीक-पशधुन पर�पर सबंंध  

(2) िपके वाढव�यासाठी आिण साठिव�यासाठी तयार कर�यासाठी वापर�या जाणा� या 
प�ती आिण तं�. 

(३) �म, भाडंवल आिण जिमनीवर लागू हो�याची ती�ता आिण शेती उ�पादनाचा 
प�रणाम. 

(४) उपभोगासाठी उ�पादनाचंी िव�हेवाट लावणे (�हणजे शेतात उदरिनवा�हासाठी वापरले 
जाते िकंवा रोख िकंवा इतर व�तूंसाठी िवकले जाते). 

(५) घर बाधं�यासाठी आिण शेतीची कामे सलुभ कर�यासाठी आव�यक रचना वापरली 
जाते. 

वरील िनद�शकां�या आधारे, ि�हटलसीने खालील �कार�या कृषी �े�ाचंी �परषेा 
सािंगतली -   

1. भटके पशपुालन  

2. पशपुालन  

3. �थलातं�रत शेती 

4.. �ाथिमक बैठी नागंरणी 

5. सखोल उदर िनवा�हक भातशेती  

6 भाता िशवाय केली जाणारी सखोल उदर िनवा�हक शेती  
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7. �यावसाियक म�याची शेती  

8. भूम�य शेती 

9. �यावसाियक धा�य शेती 

10. �यावसाियक पशधुन आिण पीक शेती 

11. िनवा�ह पीक आिण पशधुन शेती. 

12. �यावसाियक द�ुध�यवसाय 

13. िवशेष फलो�पादन 

जगातील �मखु कृषी �े� ेव �यांचे िवतरण  -  

1. भटके पशुपालन -  

भटके पशपुालनाची भटक� तरीही िनयिं�त हालचाल आहे जी पूण�पणे िव�तीण� 
जिमनीवरील नैसिग�क चारा यावर अवलंबून असते. म�ढ्या, शे�या आिण उंट सवा�त 
सामा�य आहेत, तर घोडे आिण याक �थािनक पातळीवर मह�वाचे आहेत.  Trans-
Humans हा पशधुना�या हंगामी �थलातंराचा एक िवशेष �कार आहे �याम�ये एकतर 
उ�हा�या�या आिण िहवा�या�या मिह�यामं�ये ड�गरापासून खो�यातील कुरणामं�ये 
िनयिमतपणे उ�या �थलातंराचा समावेश असतो िकंवा सखल �देशातील चराई�या 
�े�ामंधील हालचाल�चा समावेश असतो जे पावसाळी (मोसमी) पावसापासून ता�परुते 
िहरवेगार असतात. िप�या�या पा�याची उपल�धता आिण नैसिग�क गवताळ �देश (चारा) ह े
भट�या�ंया िविश� िठकाणी वा�त�याचा कालावधी आिण �या�ंया �थलातंराची िदशा 
ठरवतात. �याचंी ता�परुती व�ती एक तंबू आहे �याची सहजपणे वाहतूक केली जाऊ शकते 
िकंवा बदलली जाऊ शकते आिण मोठ्या �माणावर िवखरुलेली आहे. भट�या गरुा�याचंा 
िवकास यरुिेशयन-आि�कन भूभागात झाला जेथे पाळीव �ाणी �थम मन�ुया�या 
वापरासाठी ठेवले गेले. पशधुन �यवसायाचे हे मूळ �व�प �याचें �ाणी िकंवा �याचंी 
उ�पादने जसे क� दूध, मासं, जनावराचें केस, �वचा, हाडे इ�यादी िवकून चालते. 
सामािजक-आिथ�क आिण सा�ंकृितक बदलामंळेु, भट�या पाळीव �ा�याचें पालन हे अध�-
श�ुक �देशात ठळकपणे िवखरुलेले आह.े 

टंु�ा �देशात, नॉव�, �वीडन, रिशया आिण िफनलंड�या उ�रकेडील भागामं�ये एि�कमो, 
नेनेट्स, लॅ�स आिण याकुट्स सार�या �देशात पशपुालकाचंी स�ंया ल�णीय आह.े 
उ�हा�या�या लहान हगंामात, भटके पशपुालक ड�गरावर राहतात आिण शरद ऋतूतील ते 
टंु�ा हवामाना�या थंडीपासून �वतःचे सरं�ण कर�यासाठी दि�णेकडील शकूं�या 
आकारा�या भागात �थलातंर करतात. उ�र आि�का आिण नैऋ�य आिशया �देश, पूव� 
आि�कन उ�च �देश आिण सहारा वाळवटंातील अध�-श�ुक िकनार;े इराक, इराण, 
सी�रया, जॉड�न, सौदी अरिेबया, यएुई, तकु� आिण सदुान हे देश. या �देशामं�ये कमी 
पाऊस पडतो आिण हवामाना�या प�रि�थतीमळेु �मखु वन�पत�म�ये लहान गवतांचा 
समावेश होतो. उ�हा�यात, पूव�-म�य आि�के�या उंच �देशातील म�ढर ेआिण शे�या ड�गर 
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आिण पठारा�ंया उंच गवतांम�ये चरतात; िहवा�यात ते सवाना�या लहान गवता�या 
कुरणात �थलातंर करतात. पावसा�या कमतरतेमळेु कुरणाचंी कमतरता अस�याने येथे 
म�ढ्या, शे�या आिण उंट पाळले जातात; आिण हे �ाणी द�ुकाळी प�रि�थतीतही तग ध� 
शकतात. मसाई, बेदइुन या इथ�या काही सामा�य जमाती आहेत. म�य आिशया �देशात, 
भट�या�ंया पारपंा�रक �े�ामं�ये ितबेट, मंगोिलया, तकु� मेिन�तान, कझािक�तान आिण 
उझबेिक�तान यांचा समावेश होतो. कझाक, िकरिगझ आिण मंगोल हे म�ुय खेडूत भट�या 
लोकापैंक� आहेत, जे चारा आिण पा�या�या शोधात पाय�याशी, उंच द�या, पव�त आिण 
पठारावर �थलातंर करतात. 

 

आकृती  - 2 जगातील कृषी �देश )ि�हटिलिस(  

2. पशुपालन –  

या शतकात, भट�या पशधुना�या जीवनशैलीत मोठा बदल झाला आहे. �या�ंया चर�याचे 
�े� कमी झाले आह ेकारण पशपुालन कोरड्या �देशात वाढले आह.े पशपुालन, एक अध�-
बैठक� �णाली ही �जनन आिण वाढ�या साठ्यासाठी मोठ्या जिमनीवर �ा�याचें कळप 
वाढव�याची �था आहे. जगा�या समशीतो�ण आिण कोरड्या �देशात गरुढेोर ेआिण म�ढ्या 
यासंार�या चराई �े�ात तणृभ�क �ा�याचें सगंोपन सामा�यतः केले जाते. या �कार�या 
पशपुालनाम�ये पशधुनाचा वापर शेत मशागतीसाठी आिण केवळ क�लीसाठी (मासं, 
कातडे इ.) न�हे तर लोकर आिण दधुासाठी देखील मोठ्या �माणावर �ाणी उ�पादन करणे 
समािव� आहे; वाटप केले�या ह�ीत च�न. पशपुालक �थलातंरात सहभागी होत नाहीत; 
�याचें एक िनि�त िनवास�थान असते आिण ते वैयि�क�र�या काय� करतात. तसेच, 
पशधुन वाढव�याचे �ाथिमक काय� �हणून रोख उ�प�न िमळवून, �यावसाियक काया�साठी 
पशधुन वापरले जाते. दि�ण अमे�रका (�ाझील, अज�िटना, पे�), पि�म यनुायटेड �टेट्स, 
कॅनडाचे �ेरी �ातं आिण ऑ��ेिलया, �यूझीलंड आिण दि�ण आि�का �जास�ाक मधील 
पॅ�पास �देशात पशधुन पालन केले जाते.  



  

 

आिथ�क �यवसायाचे अिभ�े�ीय संघटन 

 

48 

 

आकृती  - 3 पारपं�रक पशुपालन 

3. �थलांत�रत शेती -   

हे जगातील उबदार, आ�� आिण उ�णकिटबंधीय भागात आढळते. या �कारची शेती करणार े
शेतकरी शेतीसाठी वनजिमनीचा काही भाग साफ करतात. अनेक कापणीनतंर, माती 
ओसरते आिण �ि�या प�ुहा कर�यासाठी शेतकरी दसु�या जिमनीत �थलातं�रत होतात. 
दसु�या श�दातं, �थलातं�रत शेती ही शेती प�तीची एक प�त आहे �याम�ये नैसिग�क 
वन�पत�खालील जमीन �हणजेच सामा�यतः जगंल "�लॅश आिण बन�" प�तीने साफ केले 
जाते. शेतक�यानंी �थािनक वन�पती तोडणे आिण जाळण,े �यानतंर उघड्यावर सामा�य 
िजरायती िपकाचंी लागवड केली जाते. जिमनी�या वर�या भागातील मूळ स�ि�य पदाथा�चे 
साठे कुजत अस�याने आिण पावसामळेु लागोपाठ दोन िकंवा तीन हगंामात मूळ �े�ातून 
पोषक त�वे बाहेर पडत अस�याने, शेतकरी साफ केलेली जागा सोडून देतात आिण शेती  
कर�यासाठी जगंला�या लगत�या भागाम�ये जातात. मका, तादूंळ, बाजरी यासंारखी 
िविवध अ�नधा�ये ही �मखु िपके आहेत; आिण आले, हळद, ताग, सोयाबीन यासारखी 
नगदी िपके सामा�यतः घेतली जातात. अशा �कार�या शेतीस जगभरात िविवध नवे िदली 
आहेत. उदा. �थलातं�रत शेती इंडोनेिशयाम�ये लाडागं, ि�हएतनामम�ये रे, �ीलंकेत चेना, 
�ाझीलम�ये रोका, मेि�सको आिण म�य अमे�रकेतील िम�पा, ईशा�य भारतातील झमु, 
आं� �देशातील पोडू इ�यादी नावाने ओळखली जाते. तथािप, 3 ट��यापें�ा कमी 
जगातील लोक अजूनही जगा�या भूभागा�या 1/7 �या भागावर �थलातं�रत शेती कर�यात 
गुतंलेले आहेत. पूव�, पडीक जिमनीकडे मातीची सपुीकता पनुस�चियत कर�यासाठी परुसेा 
वेळ होता �यामळेु ती अनेक िपढ्यासंाठी िटकाऊ होती. अिलकड�या काळात, लोकस�ंया 
वाढीमळेु �यव�थेत �य�यय आला आहे आिण जिमनीचे पूण� पनु��जीवन हो�यापूव�च 
शेतक�यानंा �याच भूखडंावर परत जावे लागले आहे. यामळेु जिमनीची सपुीकता तर 
िबघडत आहेच िशवाय जिमनीची उ�रो�र धूप होत आह.े उप-सहारा आि�का (झायर, 
रोडेिशया, टाझंािनया, घाना, मादागा�कर), आ�नेय आिशया (जावा, इंडोनेिशया, 
ि�हएतनाम, �ीलंका, भारत, �यानमार, िफलीिप�स) आिण दि�ण अमे�रका (मेि�सको) �या 
दमट उ�ण किटबंधात �थलातं�रत लागवड अजूनही केली जाते.  
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4. सखोल उदर िनवा�हक शेती  -  

शेतीचा हा �कार वषा�नवुष� एकाच जिमनीवर केला जातो. �थलातं�रत मशागती�या उलट 
या �कार�या शेतीत भटकंती ऐवजी म�ुयतः पीक पालट प�तीचा समावेश होतो. अनेक 
वष� सतत मशागत के�यावर जिमनीची सपुीकता परत ये�यासाठी काही वष� जमीन पडीक 
राहते. ही शेती सामा�यतः उ�णकिटबंधीय �देशामं�ये केली जाते आिण �यात धा�य िपके 
जसे क� मका, रबर सारखी व�ृ िपके आिण बटाटे, रताळे, केळी इ�याद�चा समावेश होतो. 
म�य आिण दि�ण अमे�रकेतील उ�णकिटबंधीय �देशात तसेच आि�का, दि�ण-पूव� 
आिशयाम�ये अशा �कारची शेती केली जाते.  

 

 

आकृती  - 4  जगातील �थलांत�रत शेतीची �े� े

5. सखोल उदर िनवा�हक भात शेती  -  

सखोल उदर िनवा�हक भात शेती हा िनवा�ह शेतीचा एक �कार आहे �याचे वैिश�्य �ित 
यिुनट जिमनीचे उ�च उ�पादन आिण तलुनेने कमी उ�पादन आहे. कामगार दाट 
लोकव�ती�या �े�ात सखोल शेती केली जात अस�याने ड�गर उतारापासून ते सपाट 
जिमनीपय�त ��येक शेतजिमनीचा उपयोग शेतीसाठी केला जातो. फ� सवा�त उंच टेकड्या 
आिण सवा�त नापीक �े� वापरात नाहीत. तादूंळ हे येथे �मखु पीक आहे कारण ते �ित 
यिुनट �े� मोठ्या स�ंयेने लोकानंा रोजगार देते आिण खायला देते. एकाच जिमनीवर 
वष�भरात भाताबरोबरच दबुार िकंवा बह�पीक प�तीचाही सराव केला जातो. �याच 
भातशेतीचा वापर कोरड्या हंगामात अ�न िकंवा ताग, कापूस, भईुमूग, ऊस, तंबाखू िकंवा 
तेलिबया यांसारखी नगदी िपके वाढव�यासाठी केला जातो. मोठ्या शेतजिमनी अनेक 
िपढ्यामं�ये िवभाग�या गे�या आहेत प�रणामी अनेक शेतक� यासंाठी लहान जमीन आह.े 
पारपंा�रकपणे, शेती ही पारपं�रक साधना�ंार े केली जात होती आिण �यात ओ�या 
भातशेतीसाठी �मश��वर भर होता. शेतात नागंरणी कर�यासाठी �हशीसार�या �ा�याचंा 
वापर केला जात असे. शेती�या तं�ातील �गतीमळेु, पूर��त शेतात नागंरणी, भाताची 
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लागवड आिण कापणी कर�यासाठी य�ें िवकिसत झाली आहेत. उदाहरणाथ� - सघन 
शेतीम�ये जपान अ�यतं यािं�क आहे. तथािप, मा�सून आिशयातील अनेक भागामं�ये, य�ें 
परवडणारी नस�यामळेु शेतक� याकंडून अ�ाप मोठ्या �माणावर �वीकारली जात नाही. 
मया�दा असूनही, आिशयाई शेतकरी आता सकं�रत भात िबयाणां�या सधुा�रत जाती 
वापर�यामळेु �ित एकर भाताचे आणखी जा�त उ�पादन घेत आहेत. जिमनीतील 
वन�पत�ची मह�वाची पोषक ��ये भ�न काढ�यासाठी कृि�म खता�ंया वाढ�या �माणात 
आता अनेक देशामं�ये खताचंी जागा घेतली जात आहे. ब� याचदा 'मा�सून �कारची शेती' 
�हणून ओळखली जाणारी, ही सखोल उदर िनवा�हक भात शेती - आ�नेय चीन, जपान, पूव� 
भारत आिण आ�नेय आिशया - बागंलादेश, �यानमार, थायलंड, �ीलंका, मलेिशया, 
िफलीिप�स इ. �देशात केली जाते.  

6. सखोल उदर िनवा�हक िबगर भातशेती  -  

हवामान, भू�देश, माती, वन�पती इ. मधील फरकामंळेु, जगातील अनेक �देशात भात 
िपकवणे श�य नाही. �हणून, शेतीचा हा �कार जरी वर नमूद केले�या शेतीसारखाच 
असला तरी ओ�या भातशेतीसाठी पज��यमान खूप कमी असले�या भागासंाठी या �कारची 
शेती केली जाते. कमी पज��यमान असले�या या कोरड्या हवामाना�या �देशात तादूंळ 
�यित�र� बाजरी, मका आिण गह� यासंारखी धा�य िपके घेतली जातात. ओट्स, कॉन�, 
�वारी, कडधा�ये, बाल�, सोयाबीन आिण कापूस, तंबाखू यासंारखी नगदी िपके या शेती 
अंतग�त घेतली जातात. तथािप, हवामाना�या प�रि�थतीमळेु, या �देशातील शेतीला 
वारवंार द�ुकाळ आिण पीक अपयशाचा सामना करावा लागतो. ही कृषी ि�या ईशा�य चीन, 
मंच�ुरया, उ�र को�रया, �यानमार, थायलंड, म�य-पूव�, म�य अमे�रका, दि�ण आिण उ�र 
आि�का, दि�ण मेि�सको, भारता�या अंतग�त भागात (पंजाब, ह�रयाणा आिण पि�म उ�र 
�देश) कमी आ�� भागात केली जाते. 

7. �यापारी म�याची शेती –  

मोठ्या भूभागात िकंवा लहान भागात या �कारची शेती केली जात असली तरीही, या 
�कारची उ�णकिटबंधीय शेती सपूंण�पणे िकंवा म�ुयतः उ�च �यावसाियक मू�य जोडते. 
�यावसाियक व�ृारोपण ही अ�यतं भाडंवल-क� ि�त शेती आह ेआिण �यात मोठ्या �माणावर 
�मश��चा वापर या �कार�या शेतीत केला जातो. वसाहती काळात यरुोपीय बाजारपेठेत 
उ�णकिटबंधीय िपके परुव�यासाठी या �कारची शेती लॅिटन अमे�रका, आि�का आिण 
आिशया�या काही भागामं�ये िवकिसत केली गेली. उ�णकिटबंधीय आिण उपो�णकिटबंधीय 
िपकाचंी लागवड अजूनही देशातंग�त आिण आंतररा��ीय बाजारपेठेसाठी केली जाते. ही 
Estate शेती कमी लोकस�ंया असले�या भागात आढळते आिण शतेाचा आकार काही 
हे�टर ते हजारो हे�टर पय�त असू शकतो. व�ृ लागवडी�या �मखु िपकामं�ये चहा, रबर, 
कॉफ�, पाम तेल आिण मसाले, कोको यासंारखी व�ृ िपके समािव� आहेत; फळामं�ये 
नारळ, �ा�े, सफरचदं, स�ंी, एवोकॅडो आिण आंबा यांचा समावेश होतो. आ�नेय आिशया - 
भारत, इंडोनेिशया, मलेिशया, िफलीिप�स, �ीलंका, पि�म आि�का, दि�ण आिण म�य 
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अमे�रका आिण म�य अमे�रकेत �यावसाियक म�याची शेती केली जाते. ताग, चहा, रबर, 
तंबाखू आिण नारळा�या उ�पादनात आिशया हा जगातील आघाडीवर आहे.  

8. भूम�यसागरीय शेती –  

या �कारची शेती भूम�यसागरीय हवामान असले�या �देशामं�ये आढळते - उ�ण आिण 
कोरडा उ�हाळा, सौ�य आिण ओला िहवाळा; अनेकदा भूम�य सम�ुा�या आजूबाजूला, 
तसेच समान हवामान असलेले �देश. पारपंा�रक  

भूम�यसागरीय शेतीची उ��ातंी तीन पया�वरणीय वैिश�्यावंर अवलंबून होती -  

१. या हवामान �देशात पाऊस िहवा�यापरुता मया�िदत असतो प�रणामी उ�हा�यात 
दीघ�काळ द�ुकाळ पडतो. िपके शरद ऋतूम�ये पेरली जातात आिण उ�हा�यात 
कापणी केली जातात. 

२. तापमान असे आह े क� पावसा�यात िविवध समशीतो�ण िपके घेता येतात आिण 
उ�हा�यात िसंचना�या मदतीने उपो�ण किटबंधीय िपके घेता येतात. तादूंळ, गह�, 
बाल�, ऊस, तंबाखू, बटाटे यासारखी िपके आिण िलंबूवग�य फळे, केळी आिण 
पानझडी फळे देखील घेतली जातात. 

३. भूम�यसागरीय शेतीम�ये भूम�य सम�ुा�या िकना�यावर लोकस नावाचा िविश� भूभाग 
आहे, जेथे िहवा�यात आिण उ�हा�या�या दो�ही हगंामात पाऊस पडतो अशा �देशात 
म�याची शेती केली जाते. .   

या �कारची शेती अि�तीय आहे, पशपुालन, पीक शेती, फलो�पादन, फुलशेती, िलंबूवग�य 
फळे आिण �ा�बागा िपकिव�यासाठी भूम�यसागरीय जिमन�म�ये ग�हासारखी अ�नधा�य 
िपके सवा�त मह�वाची आहेत. भूम�यसागरीय भूभागांना 'जगातील बागाचंी जमीन' �हणूनही 
ओळखले जाते कारण हा �दशे जगाला िलंबूवग�य फळे, ऑिल�ह आिण अंजीर परुवतो. 
कॅिलफोिन�या, इ�ायल आिण �ा�स, �पेन आिण इटली�या काही भागामं�ये सामा�यतः 
फळे घेतली जातात. दि�ण �पेन, पि�म पोतु�गाल, �ा�स, इटली - भूम�यसागरीय भूमी�या 
वेगवेग�या भागामं�ये वाईन बनव�यासाठी वेगवेग�या �लेवरची �ा�े वाढवली जातात. या 
�यित�र�, म�य िचली, दि�ण आि�केतील केप �ातंा�या नैऋ�येस आिण उ�र 
आि�के�या िकनारप�ीवर भूम�यसागरीय शेती केली जाते.   
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आकृती  - 5  भूम�य सामिु�क �देशातील कृषी �े� े

 9. �यावसाियक धा�य शेती –  

म�य-अ�ाशंा�ंया खडंातंग�त �देशात कृषी यािं�क�करणामळेु �यावसाियक शेतीचा उगम 
झाला. याम�ये िपकांची वाढ करणे आिण अ�न, क�चा माल िकंवा िनया�त, िवशेषत: नफा 
वाढव�यासाठी जनावराचें सगंोपन करणे समािव� आह.े �या �देशात लोकस�ंयेची घनता 
कमी आह,े जिमनीची उपल�धता जा�त आह,े कमी पाऊस (३०५ ते ६६० िममी दर�यान) 
आहे आिण लोकस�ंयेचा काही भाग आिथ�क��्या शेतीवर अवलंबून आहे अशा �देशात 
शेतकरी मोठ्या �माणावर धा�याची लागवड करतात. ग�हाचे एकमेव पीक �ाम�ुयाने केले 
जाते कारण वसतं ऋतूतील गह� आिण िहवाळी गह� दो�ही �यावसाियक धा�य शेती�या 
�देशात घेतले जातात. मका, बाल�, ओट्स ही इतर मह�वाची िपके घेतली जातात. म�य-
अ�ाशंामं�ये 240 ते 16,000 हे� टरपय�त शेताचा आकार खूप मोठा आहे आिण शेतीची 
तं�े, नागंरणीपासून कापणीपय�त अ�यतं आिण पूण�पणे यािं�क आहेत. यािशवाय, 
लोकस�ंयेची कमी घनता दरडोई जिमनीची उपल�धता अिधक सलुभ करते. नावा�माणेच 
�यावसाियक धा�य शेती ही पूण�पणे िनया�तीवर अवलंबून आह;े जेथे शेतकरी फारच कमी 
वापरतात आिण मोठ्या �माणात उ�पादने िनया�तीसाठी बाजारात पाठिवली जातात. बाजार 
उ�पादनाचे प�रमाण िनयिं�त करते आिण पीक उ�पादनाचे �व�प देखील िनधा��रत करते. 
�यापारी शेतजिमनी हाके�या अंतरावर अस�याने, सरुळीत िनया�त �यवसाय (शेत ते 
बाजारपेठ) कर�यासाठी �गत वाहतूक �यव�था (र�ेवे आिण र�ता) असणे आव�यक आहे. 
उ�र अमे�रका – यूएसए आिण कॅनडा या �देशात �यावसाियक धा�य शेतीचा अवलंब 
केला जातो; यरुिेशयन �टे�स - रिशया, य�ेुन, जम�नी, �ा�स, नेदरलड्ँस, ऑि��या इ.; 
दि�ण अमे�रकेचे पॅ�पास - अज�िटना; आिण दि�ण ऑ��ेिलया.  
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आकृती  - 6  जगातील िव�तृत धनबी शेती �े� े

10. �यावसाियक पशुधन आिण पीक शेती –  

यास िम� शेती �हणूनही ओळखले जाते, या �कार�या शेतीम�ये एकाच शेतात िपके घेणे 
आिण पशधुन याचें सगंोपन करणे समािव� आहे. पीक उ�पादन हे खत �हणून वापरले 
जाते. असे खत जिमनी�या मशागतीत मह�वाची भूिमका बजावते. पशधुन हे िपका�ंया 
अवशेषावंर आिण नैसिग�क वेली�या चरावर अवलंबून असते. िम� शेतीचा म�ुय फायदा हा 
आहे क� बंद �णाली अस�याने शेती व पशपुालन ह े दो�ही �यवसाय एकि�त गुफंलेले 
आहेत - िपकाचंी टाकाऊ उ�पादने पशधुनासाठी चारा �हणून वापरली जातात जी नतंर 
�याचा कचरा िपका�या शेतात खत �हणून परत करतात. िम� शेतीम�ये अनेक िपके घेतली 
जातात. गह� आिण मका ही तणृधा�ये सामा�य आहेत. िम� शेतीला जगातील सवा�त मोठी 
पश ुउ�पादन �णाली �हणूनही सबंोधले जाते; कारण ते जगातील 92% दूध परुवठा, 70% 
म�ढ्या आिण बकरीचे मासं उ�पादन करते. समुार े 40-80% पशधुन िम� शेती प�त�शी 
िनगडीत आहे. िम� शेतात खते आिण खताचंा मोठ्या �माणावर वापर, शेती�या काय��म 
प�त�साठी य�ंसाम�ीवर जा�त खच�, तसेच शेतीम�ये िनपणु असलेले आिण बाजारपेठेची 
मािहती असलेले कुशल शेतकरी हे वैिश�्यपूण� आहेत. िम� शेतीचे काही फायदे आहेत 
जसे क�, �थमतः पीक अपयशी असताना िकंवा िकमतीत चढ-उतार असतानाही शेतकरी 
उ�प�नासाठी पशधुनावर अवलंबून राह� शकतो. दसुर े�हणजे, जर िपके पीक पालट प�तीने 
उगवली गेली तर, एकापाठोपाठ वेगवेगळी िपके घेतली जातात �यामळेु वन�पती रोगाचा 
धोका कमी होतो आिण जिमनीची सपुीकता िटकून राहते. ितसर,े शेतातून उ�पािदत केलेले 
खत आिण चारा शेतक�यासंाठी बा� परुवठादाराकंडून खरदेी खच� वाचवतात. आिशया 
वगळता म�य-अ�ाशंा�ंया दमट भागात �यावसाियक पशधुन आिण पीक शेती सामा�य 
आहे. हे आयल�डपासून रिशयापय�त सपूंण� यरुोपम�ये आढळते. हे उ�र अमे�रकेत, 
अज�िटना, दि�ण आि�का, दि�ण पूव� ऑ��ेिलया आिण �यूझीलंड�या 'पॅ�पास'म�ये 
देखील आढळते.  
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11. उदर िनवा�हक पीक आिण पशुधन शेती –  

िम� शेतीचा हा आणखी एक �कार आहे.  परतं ु जवळजवळ सव� िपके िकंवा पशधुन 
�या�ंया वापरासाठी (शेती कुटंुब) वाढवले जाते आिण �विचतच अित�र� पैसे रोख 
�व�पात िवकले जातात िकंवा नतंर वापर�यासाठी साठवले जातात. िनवा�ह पीक आिण 
पशधुन शेती ही शेतीची एक पारपंा�रक प�त आहे िजथे शेतकरी िपकाचंी नागंरणी आिण 
कापणी कर�यासाठी पारपं�रक साधने वापरतात. म�ढ्या आिण शे�या �ाम�ुयाने पाळ�या 
जातात तर गह�, मका, बाल� ही म�ुय िपके आहेत. हे उ�र यरुोप, म�य पूव� , मेि�सको�या 
पव�तीय �देशात आढळते. 

12. �यावसाियक दु�ध�यवसाय –  

द�ुध�यवसाय ही भाडंवल-क� ि�त शेती आहे �याम�ये दूध, लोणी, चीज आिण इतर 
द�ुधज�य पदाथा�साठी गरुांचे सगंोपन करणे समािव� आहे. या �कारची शेती 1800 �या 
दशकात उ�र यरुोपम�ये िवकिसत झाली आिण नतंर थडं आिण ओलसर उ�हा�यात 
आिण जेथे समाधानकारक पीक �हणून गवत वष�भर उपल�ध आहे अशा भागात पसरले. 
1850 �या दशकापय�त द�ुध�यवसाय फ� शेतातच होत असे आिण ताजे दूध शेतकरी 
कुटंुबातील सद�य वापरत होते िकंवा अगदी जवळ�या गावामं�ये आिण शहरामं�ये नेले 
जात होते. लोणी आिण चीज शेतक�या�ंया कुटंुबीयानंी बनवले होते. 19 �या शतका�या 
उ�राधा�त, र�ेवेने ताजे दूध शेतातून दूर�या गावामं�ये आिण शहरामं�ये ने�याची परवानगी 
िदली. ि�म सेपरटेर आिण चन�र�या शोधामळेु मागणी पूण� कर�यासाठी लोणी, चीज, 
कंडे��ड िम�क इ�यादी कारखा�याकंडे ह�तातं�रत केले गेले. गरु े आिण शेताचंा आकार 
देशानसुार िभ�न असतो. आधिुनक काळात द�ुधशेतीत आमूला� बदल झाले आहेत. �गत 
तं��ानाचा वापर व य�ंांचा वापर द�ुध�यवसायात केला जात असून दूध उ�पादना�या 
दजा�वर मोठ्या �माणावर भर िदला जात आह.े यूरोप, उ�र अमे�रका, कॅनडा, रिशया, 
ऑ��ेिलया व �यूझीलंड या देशामं�ये जगातील समुार े८०% द�ुध उ�पादन घेतले जाते. 
�वीडन व डे�माक�  या देशात द�ुध शेतीचा िवकास मोठ्या �माणावर झाला आह.े  

13. फळशेती  -  

या �कार�या शेतीत केवळ फळ उ�पादनावर भर िदला जातो. �लू�पादन �ाम�ुयाने  
�यापारा�या उ�ेशाने घेतले जाते. फळशेतीत शेतजिमनीचा आकार सामा�यतः लहान 
असतो. फळबागाचें उ�म �यव�थापन क�न भा�या व फळाचें उ�पादन घेतले जाते. 
अशा�कारचे फळबागा �ा शहरा�ंया जवळ असतात जेणेक�न फळ उ�पादनानंा यो�य ती 
बाजारपेठ उपल�ध होईल. फळशेती िह सामा�यतः िकफायतशीर असते. सयं�ु स�ंथानात 
केली जाणारी फळशेती उ�पादन �क�या साहा�याने वाह�न नेले जाते �हणून या शेतीस �्क 
शेती असेही �हणतात. सयं�ु स�ंथानातील फळ उ�पादन कॅिलफोिन�या, टे�सास, 
�लो�रडा या शहरानंा परुिवले जातात. �मखु िपके - �ा�े, सकुा मेवा, सफरचदं, अननस, 
केळी, बेरी, पे� इ. फळिपकाचें उ�पादन या �कार�या शेतीत केले जाते.  

 



 

 

उ�पादन संघटन: कृषी आिण उ�ोग - 
जागितक �णाली आिण कल 

55 

३.६  कृषी जमीन वापराचा िस�ातं आिण टीका�मक परी�ण  

वॉन थुनेन यांचा कृषी भूिमउपयोजनाचा िस�ांत 

जोहान हेन�रच वॉन थनेुन (1783-1850) यानंी 19 �या शतका�या स�ुवातीला कृषी भूमी 
उपाययोजनाचंी �णाली आिथ�क ��ीने �प� कर�याचा सवा�त जनुा �य�न केला.  वॉन 
थनेुन यानंी 1826 म�ये �यां�या "डेर आयसोिलएट�  �टॅट" (द आयसोलेटेड �टेट) या 
प�ुतकात कृषी �थान िस�ातंाचे �मखु काय� �कािशत केले. हा िस�ातं हा आिथ�क मू�य 
सकं�पनेवर आधा�रत एक मानक आिथ�क मॉडेल आहे जो शेता�या बाजारातील अंतर 
सबंंधामं�ये �चिलत आहे. वॉन थनेुनने ईशा�य जम�नीतील रो�टॉक शहरापासून फार दूर 
असले�या इ�टेटम�ये शेती केली. रो�टॉक मधील शहरा�ंया आसपास�या जिमनी�या 
वापरा�या अवकाशीय नम�ुयाचंा अ�यास करताना, �यानंी नमूद केले क� जे�हा 
�यावसाियक शेती जवळपास�या गावामं�ये िकंवा शहरामं�ये राहणा�या लोकांसाठी अ�न 
उ�पादन कर�यासाठी तयार होते, ते�हा उ�पादनाचंी "नाशवतंता" आिण वाहतकु��या 
खचा�वर आधा�रत जमीन वापराचा भौगोिलक नमनुा उदयास आला. शहरापासून दूर 
गे�यावर, हवामान, माती िकंवा भू�देशात कोणतेही ��यमान बदल न होता एक व�तू िकंवा 
पीक दसु� याकडे माग��थ होत अस�याचेही �यानंी नमूद केले. जे�हा वॉन थनेुनने हा नमनुा 
नकाशा (�ा�प) केला ते�हा �यानंा आढळले क� िविश� �यवसाय क� �ा�या आसपास�या 
काही िवभागाम�ये  क� ि�त आहेत. यापैक� ��येक शहर े िकंवा बाजार क� �े कमी-अिधक 
�माणात समक� ि�त िवभागांनी वेढलेली होती �याम�ये वजन, नाशवतंता आिण वाहतूक 
खचा�वर आधा�रत िविश� व�तू िकंवा िपकाचें वच��व होते.  

वॉन थनेुनचा िस�ातं �या�या काळात �चिलत असले�या काही गिृहतकावंर आधा�रत 
आहे- 

1. एक “िवलग रा�य” आहे �याम�ये 1 बाजार शहर आिण �या�या भोवती कृषी �े� 
पसरले आहे.  

2. "िवलग रा�य" �वयपूंण� आहे आिण केवळ �या�या आजूबाजू�या �देशातून 
उ�पादने �ा� करतात. �यावर इतर कोणतेही बा� �भाव नाहीत. अंतराळ �देश 
आपला अित�र� माल फ� शहरा�या बाजारपेठेत पाठवतो. 

3. हे शहर जगंला�या प�्याने वेढलेले आहे.  

4. “िवलग रा�य” हे �ाकृितक ��्या एकिजनसी आहे – सपाट भूभाग, मातीची 
सपुीकता आिण हवामान. 

5. शेतकरी “िवलग रा�य” म�ये राहतात आिण �याचंा माल बाजारात आणतात.  

6. वाहतूक खच� जिमनीचा वापर िनयिं�त करतात. वाहतकु�चा खच� थेट अंतरा�या 
�माणात असतो �हणजे जर बाजारापय�तचे अंतर वाढले, तर वाहतूक खच� वाढतो 
कारण तो व�तू�या उ�पादन खचा�त जोडला जातो.  
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7. शेतक� याचें उि�� �यांचा नफा वाढवणे आिण बाजारा�या मागणीशी आपोआप 
जळुवून घेणे हे आहे.  

वॉन थनेुन नसुार, िपकाचें �थान खालील घटका�ंार ेिनधा��रत केले जाते -  

अ. बाजारभाव,  

ब. वाहतूक खच�,  

क. �ित हे�टर उ�पादन. 

�या�या िव�ेषणाचे मूळ त�व �हणजे आिथ�क खडं  (economic rent)  ही सकं�पना आह े
�याला काही भूगोलशा�� �थानीय खडं (locational rent)  देखील �हणतात. आिथ�क 
भाडे हे एका जिमनी�या दसु�या तकुड्यावरील फाय�ाचे मोजमाप �हणून प�रभािषत केले 
आहे. अस े गहृीत धरले जाते क� उ�पादनाचंा उ�पादन खच� समान आहे आिण सव� 
शेतक�यानंा बाजारात समान िकंमत िमळते. परतं ु बाजारापासून जिमनीचे �थान हे एक 
फायदा �हणून जोडते, �हणजे जर जमीन बाजारा�या जवळ असेल तर ितचे �थािनक भाडे 
जा�त असते आिण ते बाजारापासूनचे अंतर कमी होते. आिथ�क खडं मोज�याचे सू� आहे  

LR = Y (mc) – Ytd, 

�थािनय खडं   =  �ित एकक जिमनीचे उ�प�न (जिमनीचा �ित एकक बाजारभाव    
   * उ�पादन खच�) -  �ित यिुनट जिमनीचे उ�प�न * अंतरासाठी  
  वाहतूक खच� * बाजारपेठे पासून अंतर  

वॉन थनेुन �ा�पाचे म�ुय उि�� हे आह े क� बाजारापासून अंतरानसुार कृषी जमीन 
वापर�याची प�त का आिण कशी बदलते हे �प� करणे. �यानंी असा यिु�वाद केला क� 
वेगवेग�या �कार�या जिमनी�या वापरामळेु �ित यिुनट �े�ाम�ये वेगवेगळे िन�वळ परतावा 
िमळतो आिण शेतक�याला िमळणारी िकंमत ही बाजारपेठेतील िकंमत वजा क�न बाजारात 
पोहोचव�या�या खचा�तून काढता येते. यावर आधा�रत, �याने दोन मूलभूत मॉडे�स 
माडंली:  

अ. ती�ता िस�ांत - िविश� िपका�या उ�पादनाची ती�ता बाजारपेठे पासून�या अंतरासह 
कमी होते. वाढीव वाहतूक खचा�मळेु, शहरा�या म�यभागी असले�या शेतासंाठी नाशवतं 
िपकाचंी लागवड सवा�त यो�य आह.े  
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आकृती  - 7 

 ब. पीक िस�ातं - जिमनी�या उपयोजनाचे �व�प बाजारापासून�या अंतरानसुार बदलते. 
एखा�ा िविश� िपकाची बाजारभाव, वाहतूक खच�, उ�पादन खच� आिण �ित यिुनट 
जिमनीचे उ�प�न हे भूिमउपयोजना�या िविवधतेस कारणीभूत आहेत. वॉन थनेुन यानंी हा 
िस�ातं 2 उदाहरणा�ंारे  �प� केला.  

उदाहरण - १  

जे�हा दोन िपकाचंा P आिण Q समान उ�पादन खच� आिण उ�प�न असते परतं ुवाहतूक 
खच� आिण बाजारभाव िभ�न असतात. जर P चा वाहतूक खच� अिधक महाग असेल आिण 
बाजारभाव जा�त असेल, तर पीक P हे पीक Q पे�ा बाजारा�या जवळ घेतले जाईल. 
�हणून, P िपका�या जा�त वाहतूक खचा�मळेु P िपकाचे �थान भाडे अिधक वेगाने कमी 
होते. 

 

उदाहरण - २: 
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जे�हा X आिण Y या दोन िपकाचंा उ�पादन आिण वाहतूक खच� समान असतो (�ित 
टन/िकमी) परतं ुिभ�न बाजारपेठ �ित यिुनट जिमनीची िकंमत आिण उ�प�न. X चे पीक Y 
पे�ा जा�त उ�पादन आिण बाजारभाव कमी अस�यास, ते Y पे�ा बाजारा�या जवळ घेतले 
पािहज.े 

 

आकृती  - 8 

वॉन थुनेनने शहरा�या सभोवताल�या कृषी भूिमउपयोजनाचे चार समक� �ी वलये िनमा�ण 
केले –  

िवभाग १ – बागकाम व दु�ध �यवसाय  –  

हा िवभाग नगदी िपकासाठी समिप�त. शहरा�या सवा�त जवळ असले�या या �रगंम�ये सधन 
शेती आिण द�ुध�यवसाय होतो. दूध, द�ुधज�य पदाथ� , भाजीपाला आिण फळे शहरात 
उ�पािदत केली जातात कारण ते अ�यतं नाशवतं उ�पादन आहेत �यानंा बाजारात जलद 
पोहोचणे आव�यक आह.े तसचे, अ�न सरं�ण सिुवधां�या कमतरतेमळेु आिण वाहतकु�ची 
प�त पारपं�रक अस�यामळेु ही उ�पादने साठवली जाऊ शकत नाहीत.  

िवभाग २ - जळाऊ लाकूड उ�पादन -  

जळाऊ लाकूड उ�पादनाने दसुरा झोन िच�हािंकत केला. औ�ोिगक�करणापूव�, लाकूड हे 
�वयपंाक आिण गरम कर�यासाठी �मखु इंधन होते. मोठ्या �माणामळेु लाकूड वाहतूक 
करणे कठीण आहे, �हणून ते शहरा�या जवळ आहे. इंधन आिण बाधंकाम सािह�याचेही 
उ�पादन होत अस�याने बाजारात लाकडाला खूप मागणी होती. 

िवभाग ३ - िव�तीण� शेतातील िपके/धा�य िपके  

िव�तीण� शेतातील िपके/धा�य िपके �याम�ये पडझड नाही - याम�ये अ�नधा�यासार�या 
िव�ततृ शेतातील िपकाचंी वाढ समािव� आहे. या झोनम�ये पढुील 2 झोनपैक� सवा�िधक 



 

 

उ�पादन संघटन: कृषी आिण उ�ोग - 
जागितक �णाली आिण कल 

59 

पीक ती�ता आहे. िपकाचें शेत शहरा�या म�यभागी ि�थत असू शकते कारण धा�य 
द�ुधज�य पदाथा�पे�ा जा�त काळ िटकते, वाहतूक करणे सोपे आह े कारण ते इंधनापे�ा 
हलके असतात �यामळेु वाहतूक खच� कमी होतो आिण तसेच बाजारापासून लाबं 
अस�यास शेतजमीन �व�त असते. 

िवभाग ४ - 14% पडीक जमीन असलेली धा�य िपके –  

या झोनम�ये 14% पडीक जमीन आहे, झोन-3 �या तलुनेत कमी पीक ती�ता आहे. येथे 
शेतकरी साधारणपणे सात वषा��या पीक आवत�नाचा सराव करत असत, ��येक� एक वष� 
राय, बाल� आिण ओट्सचे आवत�न, तीन वषा�चे कुरणाचें आवत�न आिण एक वष� पडीक 
जमीन �हणून. 

िवभाग ५ - �ी-फ��ड िस�टम –  

राई ह ेएक मह�वाचे तणृधा�य पीक आहे. शेतकरी १/३ भाग जिमनीत राई िपकवतात, १/३ 
भाग कुरणासाठी आिण उरलेला भाग पडीक जिमनीसाठी सोडला जातो. 

िवभाग ६ - पशपुालन आिण पशधुन - पशधुन वाढवणे शहरा�या म�यभागी असले�या 
सवा�त बाहेरील �रगंमधील शेतातील िपकाचंी जागा घेते. हा झोन बाजारातील उ�पादने 
तयार करतो. जनावर े शहरापासून लाबं वाढवली जातात कारण ते शहरा�या म�यभागी 
(�वय-ंवाहतूक) एकतर िव��साठी िकंवा कसाई साठी चालत जाऊ शकतात. तसेच 
पशधुनाचे उपपदाथ� जसे क� चीज, लोणी इ�यादी बाजारात िवकले जातात. सहा�या 
झोन�या पलीकडे िनज�न वाळवटं आहे.  

  

आकृती  - 9 

सुधा�रत �ा�पामधील बदल  -  

वॉन थनेुन यानंी �वतः सभंा�य सधुा�रत वाहतूक मागा�चा िवचार केला - जलवाहतूक, र�ते 
आिण र�ेवे. ह े सव� वेगवान होते आिण िवशेषतः जलमागा�वर वाहतूक खच� कमी झाला. 
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�याने �या�या मॉडेलम�ये एक �वाह आणला कारण मह�वा�या शहरानंा जलवाहतूक 
कर�यायो�य जलमाग� उपल�ध आहेत. या जोडणीमळेु �वाहा�या बाजूने उ�पादन �े� 
वाढले. िवभाग 1 आकारात कमीत कमी बदलला होता तर िवभाग  2 यापढेु बंिद�त झोन 
रािहला नाही कारण तो �वाहा�या वर आिण खाली दो�ही बाजूनंी अ�ंद प�्याम�ये 
िव�तारला आह.े िवभाग  2 �या िव�तारामळेु नदीकाठचे �थान लाकूड उ�पादनासाठी 
अनकूुल झाले.  

सुधा�रत �ा�पाची आकृती -  

 

आकृती  - 10 

 

आकृती  - 11 
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आकृती  - 12 

 

आकृती  - 13 

वॉन थुनेन यांनी नतंर फ� “एक बाजार” ची तरतूद काढून टाकली. प�रणामी, एकापे�ा 
जा�त बाजार क� �े िकंवा िकरकोळ बाजार क� �ाचंा िवचार कर�यासाठी, समान मह�वाची 
अनेक लहान शहर े आिण अस�ंय शहरामंळेु उ�पादन �े�ाचें िम�ण हो�याची श�यता 
आहे.  

िस�ांताचे िव�षेण -  

19 �या शतका�या स�ुवातीस �हॉन थनेुनने "कृषी �थानाचा िस�ातं" सादर के�यापासून, 
भौगोिलक आिण सधुा�रत �ा�पा म�ये नमूद के�या�माणे लागू नसले�या काही पैलू 
भूगोलशा��ासंह िविवध �े�ातील अस�ंय िव�ानानंी िनदश�नास आणले आहेत. �याचे 
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�ा�प कालबा� आिण समकालीन आिथ�क अवकाशीय प�रि�थतीशी अ�ासिंगक मानले 
जाते. 

िव�ानानंी माडंलेले म�ुय म�ेु पढुील�माणे आहेत:  

१. “िवलग रा�य” ही सकं�पना जगा�या कोण�याही �देशात �विचतच अि�त�वात आहे.  

२. िस�ा�ताम�ये नमूद के�या�माणे, जगातील सव� �देशामं�ये सव� �कार�या शेती �णाली 
अि�त�वात नाहीत.  

३. सिंकण�तेमळेु थनेुनचे आिथ�क खडं आिण �याची ती�ता तपासणे कठीण आहे. सघन 
आिण िव�ततृ शेतीम�ये �ित हे�टर मजरुाचंी िकंमत, कामा�या िदवसाचंी स�ंया िकंवा 
�ित हे�टर एकूण उलपादन खच� एकसमानपणे मोजले जाऊ शकत नाही.  

४. जमीन-वापराचे नमुने िनि�त कर�यात पया�वरणीय घटकाचंी भूिमका कमी कर�यात 
आली आह.े 

५. शेतजमीन वापराचा पॅटन� बाजार क� � िकंवा वाहतकु�चे �थान बदलून बदलेल (�वतः 
वॉन थनेुन यांनी �वीकारलेले).   

हा िस�ातं सवा�त स�ुवाती�या काळात िवकिसत झाले�या प�त�पैक� एक होते, �याने 
आिथ�क अथा�ने कृषी जमीन वापरा�या प�ती �प� कर�याचा �य�न केला. 200 
वषा�नतंरही सामािजक िव�ानातील आधिुनक िवचारसरणीत �याचें योगदान अतलुनीय 
आहे.  

३.७ वसाहत आिण उ�र-वसाहितक कालखंडात त�ं�ान, 
आधुिनक�करण आिण कृषी �े�ाचंी रचना 

19 �या शतका�या म�यापय�त, समशीतो�ण देशामं�ये कृषी उ�पादकता आिण पशधुनाची 
वाढती स�ंया औ�ोिगक �ातंी�या जलद िवकासासोबत होती. कारखा�यामं�ये काम 
करणा�या हजारो लोकां�या पोटापा�यासाठी शेतीला उदरिनवा�हा�या �यित�र� उ�प�न 
करणे आव�यक होते. �यामळेु औ�ोिगक �ातंी स�ु हो�यापूव� दसुरी कृषी �ातंी घडणे 
आव�यक होते जेथे तं��ानातील मोठ्या बदलामंळेु उ�पादन आिण उ�पादकता वाढली. 
शहरी लोकस�ंयेचा आकार जो शेतक�यासंाठी बाजाराचा आकार ठरवतो कारण शहरी 
भागात कोणीही अ�न िपकवत नाही. दसुर े �हणजे, शेता�या आकाराला मह�व आह.े 
बह�स�ंय आिशयाई आिण आि�कन शेताचंा आकार फ� काही हे�टर आह े आिण 
उ�पादन म�ुयतः �व-उपभोगासाठी आहे. ितसरा घटक �हणजे शहरामंधील शेताचें �थान. 
जर शेते दूरवर असतील तर बाजारपेठेपय�त वाहतूक खच� जा�त असेल आिण शेतक�यानंा 
िनयिमतपणे िपके िकंवा पशधुन िवकणे कठीण होईल. 

"आधिुनक�करण" हे दसु�या कृषी �ातंीशी, औ�ोिगक�करणा�या �गतीशी आिण आिथ�क 
िवकासा�या सामा�य �ि�येशी सबंंिधत आहे. एकेकाळी शेतात उ�पािदत होणा�या िनिव�ा 
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आता उ�ोगाकंडून खरदेी के�या जातात. 19 �या शतका�या अखेरीस, उ�ोगाने र�ेवेमाग� , 
वाफेचे इंिजनावर चालणारी जहाजे यासंारखी वाहतकु�ची नवीन साधने आिण जनावरानंी 
काढलेली नवीन यािं�क उपकरणे - धातूचे नागंर, पेरणी य�ें िनमा�ण कर�यास स�ुवात 
केली. दसुरी कृषी �ातंी औ�ोिगक �ातंी�या प�रणामी कृषी उ�पादना�या नवीन 
साधना�ंया िवकासावर अवलंबून होती: मोटारीकरण (इलेि��क मोटस� आिण वाढ�या 
शि�शाली मोटर चािलत �ॅ�टर आिण इंिजन); मोठे यांि�क�करण (वाढ�या �माणात 
जिटल आिण �भावी मशीन); आिण रासायिनक�करण (श�ु आिण कृि�म खते). औ�ोिगक 
�ातंीतील सवा�त उ�लेखनीय नवक�पनापैंक� एक �हणजे य�ंावंर वाफेची श�� वापरणे. 
वीज, अंतग�त �वलन इंिजन आिण पे�ोिलयम�या शोधामुळे मानवी �म आिण पाळीव 
�ा�याचंी जागा घेतली. दसुरी कृषी �ातंी दसु�या महाय�ुानतंर अव�या काही दशकातं 
��येक िवकिसत देशात आिण िवकसनशील देशा�ंया काही मया�िदत �े�ामं�ये पसरली. 
कृषी उ�पादनातील िवशेषीकरणाची स�ुवात याच काळात झाली.  

कृषी य�ंीकरणाची स�ुवात स�ुवातीला �ेट ि�टन, नेदरलड्ँस, डे�माक�  आिण इतर यरुोपीय 
शेजारील देशामं�ये मोठ्या कृषी �े�ासह झाली. सयं�ु सं�थाने, ऑ��ेिलया, अज�िटना 
आिण कॅनडा यासंार�या यरुोिपयन वसाहत��या वसाहती असले�या देशामं�ये ते हळूहळू 
पसरले. या �े�ात िव�ततृ शेती �े�ात धा�य आिण इतर �मखु िपकासंाठी �ॅ�टर आिण 
हाव��टर-�ेशस� चा वापर केला जातो. �यानतंर, मोटो-यािं�करणाचा उपयोग चारा काढणे, 
पशधुनांना चारा परुवणे, �याचें खत काढणे, द�ुधज�य पशधुन आिण भाजीपाला व फळ िपके 
वाढवणे यासाठी कर�यात आले. नवीन बिँकंग आिण कज� �णालीमळेु नवीन उपकरणे 
शेतक�यानंा परवडणारी झाली आहेत. 

शेतक�यानंी िपकावंर खताचंा वापर स�ु केला आिण 19 �या शतकापासून पशधुनाला 
कृि�म खा� िदले. यामळेु कृषी उ�पादनात वाढ झाली �यामळेु मोठ्या शहरी लोकस�ंयेला 
अ�न परुवणे श�य झाले, �यामळेु औ�ोिगक अथ��यव�थेची वाढ श�य झाली. 1900 म�ये 
3 �मखु खिनज खते - नाय�ोजन (N), फॉ�फो�रक ऍिसड (P2O5), आिण पोटॅिशयम 
(K2O) आिण �याचा जागितक वापर 1980 पय�त 17 दशल� टनावं�न 130 दशल� 
टनावंर पोहोचला. खताचंा वापर केवळ वाय�येपय�त यरुोपम�येच होत होता. परतं ु
ते�हापासून �याचंा अज� वाय�य यरुोप आिण उव��रत जगाम�ये वाढला आह.े 1960 ते 
2009 दर�यान, जागितक धा�य उ�पादन समुार े 140 ट��यापंय�त वाढले. क�टकनाशके 
आिण तणनाशका�ंया इनपटुसह खताचंा जागितक वापर 1950 पासून नाटक�य�र�या 
वाढला आहे.  

वाढ�या उ�पादनासाठी खतांचा जा�त �माणात वापर के�यामळेु 1930 ते 1970 �या 
दशकात �ेट ि�टन आिण यूएसए मधील अ�नधा�य उ�पादनात द�ुपट वाढ झाली कारण 
नवीन वाणाचंा अवलंब करणे, क�टकनाशके, खताचंा वापर आिण इतर सधुा�रत प�ती. 
1960 पय�त, गह� आिण तादंळा�या नवीन उ�च-उ�पादक जाती आिशयाम�ये आण�या 
गे�या; खते, क�टकनाशके आिण िसचंनाचा यो�य वापर केला �यामळेु जा�त उ�पादन 
िमळाले. म�याची सधुा�रत वाण �थम 1920 म�ये यूएसएम�ये िवकिसत कर�यात आली 
आिण 1980 पय�त िवकसनशील जगात मोठ्या �माणात म�याची वाढ होऊ लागली. 
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1940 �या दशकात तणनाशका�ंया वापराने िवकिसत देशामं�ये शेतीम�ये �ातंी घडवून 
आणली.  

पूव��या काळी शेती म�ुय�वे पावसावर अवलंबून असायची, िवशेषतः आिशया खडंातील 
मा�सूनवर अवलंबून असायची. जगा�या वाढ�या लोकस�ंयेला आधार दे�यासाठी 
उ�पादकता वाढव�यासाठी, िसचंन हे सव�प�र होते. िसिंचत जमीन 1800 म�ये 8 दशल� 
हे�टर व�न 1900 पय�त 40 दशल� झाली. 1900 ते 1950 दर�यान आणखी 80 
दशल� हे�टर जोडले गेले. 1950 ते 1988 दर�यान बागायत जमीन 120 दशल� व�न 
228 दशल� हे�टरवर वाढली. या िव�तारामळेु वाढीचा फायदा झाला.  

शेती�या आधिुनक�करणामळेु अ�न उ�पादका�ंार े �ि�या के�या जाणा� या शेतमालाचे 
�माणही वाढत आह.े तसेच, नाशवतं पदाथ� जतन कर�या�या प�त�चा प�रचय होता, जसे 
क� ��िझगं आिण कॅिनगं. उ�पादनावंर �ि�या करणे म�ुयतः चीज आिण लोणीसारखे 
द�ुधज�य पदाथ� शेतातून कारखा�यामं�ये हलवले जातात. प�रणामी, अ�न �ि�या आिण 
पॅकेिजगं उ�ोग �गत झाला. यापैक� अनेक कृषी ती�ते�या प�तीजोडले�या आहेत ह�रत 
�ातंी िकंवा ितस�या कृषी �ातंीशी. ितसरी कृषी �ातंी सघन शेती�ार े कृषी उ�पादनाचा 
िव�तार कर�यासाठी आिण िदले�या शेतजिमनीतून मोठ्या �माणात पीक आण�यासाठी 
जैवतं��ाना�या वापराशी सबंंिधत आहे. कृषी शा�� डोना�ड बेकर या�ंया मते - पिहली 
कृषी �ातंी मानवी �य�नातील बदलावर अवलंबून होती, दसुरी कृषी �ातंी तं��ानातील 
सधुारणा�ंार े िबयाणे लागवडीचे �माण वाढिव�यावर अवलंबून होती आिण ितसरी कृषी 
�ातंी जिमनी�या वापरावर आधा�रत आहे. ह�रत�ातंीमळेु शेतक�यानंा जिमनीवर 
अिधकािधक िपके घेता आली आिण अिधक, िकरकोळ जमीन उ�पादनात आणता आली. 
वारा-�ितरोधक, द�ुकाळ-�ितरोधक, तं��ान आिण िसचंनाचा ती� वापर आिण जिमनीचा 
िव�ता�रत वापर - िविवध प�रि�थतीत अिधक ि�थर पीक तयार कर�यासाठी ते 
िबया�या�या सकंरीकरणावर अवलंबून होते. ितसरी कृषी �ातंी 1930 �या दशकातील 
आहे ज�ेहा अमे�रकन िमडवे�टमधील कृषी शा��ानंी पीक उ�पादन वाढव�यासाठी 
तािं�क��्या हाताळले�या िबया�या�ंया वाणावंर �योग कर�यास स�ुवात केली. अमे�रकन 
सशंोधक नॉम�न बोरलॉग यांनी 1940 �या दशकात मेि�सकन सशंोधन क� �ात एक बौने, 
उ�च उ�पादन देणारी ग�हाची िविवधता िवकिसत केली आिण 1960 पय�त मेि�सकोने 
लवकरच आपला अधा� गह� आयात क�न गह� िनया�तदार बनला. �याच�माणे, 
िफलीिप�समधील इंटरनॅशनल राईस इि��टट्यूटने बौने तादूंळ जाती िवकिसत के�या 
�याने IR8 नावा�या ��येक वन�पतीम�ये बरचे धा�य िदले �याने पूव�पे�ा बरचे चांगले 
उ�पादन िदले. या उ�च-उ�पादन देणा� या बटू जात�नी मोठ्या �माणात खता�ंया वापरास 
नाटक�य �ितसाद िदला, वन�पती रोगाचंा �ितकार केला आिण �या�ंया मूळ लोकापें�ा 
कमी वाढ सहन केली. ह�रत �ातंीने यनुायटेड �टेट्समधून गह� आिण कॉन��या नवीन 
उ�च-उ�पादना�या जाती जगा�या इतर भागामं�ये, िवशेषतः दि�ण आिण दि�णपूव� 
आिशयाम�ये आण�या. 1980 �या दशकापय�त, भारत धा�य उ�पादनात �वयपूंण� झाला 
आिण सपूंण� आिशयाम�ये 1970 ते 1995 दर�यान तादूंळ उ�पादनात 2/3 वाढ झाली. 
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नवीन िबयाणे वाण, खते, क�टकनाशका�ंया वापरामळेु उ�पादनात ही ती� वाढ झाली. , 
िसचंन आिण ल�णीय भाडंवली सधुारणा. 

ह�रत �ातंीने अनेक लहान िकंवा गरीब शेतक�या�ंया िहता�या िवरोधात काम केले आहे 
�या�ंयाकडे अनवुािंशक��्या विध�त िबयाणे आिण ते वाढव�यासाठी आव�यक रासायिनक 
इनपटु िमळिव�यासाठी ससंाधने नाहीत. गरीब शेतकरी ह�रत �ातंीने मािगतलेली भाडंवली 
गुतंवणूक परवडत नाहीत �यामळेु पारपंा�रक �ामीण समाजात �य�यय येतो. रासायिनक 
खते, तणनाशके आिण क�टकनाशका�ंया उ�च इनपटुमुळे जिमनीतील स�ि�य पदाथा�चे 
�माण कमी होते आिण भूजल �दूषण होते. िसचंनामळेु जिमनीचा मोठा भाग न� झाला 
आिण �यामळेु भूजलाचा गभंीर �हास झाला, �यामळेु िवकसनशील देशामं�ये िवशेषतः 
कोरडे हवामान असले�या देशामं�ये कृषी आिण वाढ�या शहरी आिण औ�ोिगक पा�या�या 
गरजा या�ंयात सघंष� िनमा�ण झाला. यामळेु सू�म अ�न��यांची कमतरता, माती दूिषत होणे, 
�थािनक लोकस�ंयेसाठी पौि�क अ�न िपकाचंी उपल�धता कमी होणे, मोठ्या सं�येने 
लहान शेतक� याचें �या�ंया जिमनीतून िव�थापन, �ामीण भागात  गरीबी आिण तणाव आिण 
सघंष� वाढला. 

अलीकड�या काळात, कृषी शा�� आता िपका�ंया रासायिनक रचनेत बदल करत आहते 
आिण जैवतं��ाना�ार े - जनकु�य सधुा�रत (GM) िपका�ंया वापरा�ार ेनवीन िपके तयार 
कर�यासाठी वन�पत��या जनकुामं�ये बदल करत आहेत. काही सशंोधक पीक उ�पादनात 
जैवतं��ाना�या वापराला चौथी �ातंी �हणत आहेत. 

३.८ भूकेचे जागितक �व�प  

भकेुची सम�या गुतंागुतंीची आहे.  उपासमार ही सम�या �ाम�ुयाने परुशेा �माणात पौि�क 
अ�नपदाथ� न िमळा�याने िकंवा �याचें परुसेे सेवन न के�याने िनमा�ण होते. UNFAO �या 
मते “अ�नाचा अभाव िकंवा कुपोषण, अशी �या�या केली आहे, जी ��येक �य��ला िनरोगी 
आिण उ�पादक जीवन जग�यासाठी आव�यक असले�या आहारातील उज�ची िकमान 
र�कम �दान कर�यासाठी खूप कमी कॅलर�चा वापर आहे. भूक या सम�येने सपूंण� जगाला 
गे�या अनेक दशकापंासून �ासले आह.े  

पि� चम यरुोपम�ये, औ�ोिगक �ातंी�या स�ुवातीपासूनच कामगार आिण कृषी वगा�साठी 
सतत उपासमार आिण कुपोषण होते. जवळजवळ 10 वषा�म�ये, 1845-52 म�ये, 
बटाट्या�या नकुसानामळेु बटाटा उ�पादनात घट झाली. आयल�डम�ये द�ुकाळ प�रि�थती 
उ�वली. सयं�ु रा��ा�ंया मते उपासमारीची  ि�थती �ाम�ुयाने खालील तीन िनय�ंकावंर 
अवलंबून असते.  

(1) लोकस�ंये�या िकमान 20 ट�के लोकाकंडे िदवसाला 2,100 कॅलरीज पे�ा कमी अ�न 
असते;  

(२) ती� कुपोषणाचे �माण ३० ट��याहं�न अिधक मलुामं�ये आहे;  
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(3) म�ृयू दर 10,000 लोकामंागे दोन म�ृयू िकंवा �ित 10,000 लोकामंागे चार 
बालम�ृयूपें�ा जा�त आह.े  

उपासमारीचे राजकारण यरुोपमधील दसुर े महाय�ु सपेंपय�त चालूच होते, कारण हगंामी 
कापणीला हवामानामळेु िकंवा य�ुामळेु अडथळे येत होते. 19 �या शतकापय�त शहरी 
अमे�रकेत अ�न असरुि�ततेचा धोका रािहला, �यात 1837 म�ये �यूयॉक� मधील '�ेड 
दगंली' आिण गहृय�ु (1861-65) दर�यान अनेक शहरामं�ये अ�न दगंलीचा समावेश होता. 
पि�म नेदरलड्ँसम�ये 1944-45 म�ये द�ुकाळ पडला त��हा  नाझी राजवटीने अ�न 
वाहतकु�त �य�यय आणला आिण अंदाजे 18,000 लोक उपासमारीने मरण पावले. गैर-
यरुोपीय लोक दखेील मानवी इितहासात उपासमारीने �ासले आहेत. 19 �या शतकात 
भारतातील उपासमारी�या मािलकेत अंदाजे 30-40 दशल� लोकाचंा म�ृयू झाला. ि�टीश 
राजवटीत शेवटचा मोठा द�ुकाळ बंगालम�ये 1942-43 म�ये आला, जे�हा च��वादळ 
िव�वसं आिण तादूंळ वाहतूक �ितबंिधत कर�या�या य�ु-�े�रत िनण�यां�या संयोजनामळेु 2 
दशल�ाह�न अिधक लोकांचा उपासमारीने म�ृयू झाला.   

जरी द�ुकाळाचे च� कमी झाले, तरीही जगभरात ती� भूक कायम आह.े अनेक देश आता 
कुपोषणा�या दहुेरी ओ�याने ��त आहेत, �या�ंया लोकस�ंये�या काही िवभागामं�ये 
उपासमारीची सम�या आिण इतरामं�ये जादा वजन/ल�पणा या सम�यानंा एकाच वेळी 
सामोर े जात आहेत. 2007-08 चे अ�न सकंट, �यानतंर 2009 मधील आिथ�क सकंट, 
2012 पय�त चालू रािहले, भूक आिण ग�रबीवर मात कर�यासाठी आिण ि�थर उपजीिवका 
शोध�या�या �य�नात जगभरातील लाखो कुटंुबा समोरील दैनिंदन आ�हानाकंडे ल� वेधले 
गेले. 2011-2013 या कालावधीसाठी, एकूण 842 दशल� लोक - िकंवा जगातील समुार े
आठ लोकापैंक� एक - ती� भकेुने ��त अस�याचा अंदाज आहे. जागितक भूक अ�यतं 
असमान प�तीने जगभर पसरलेली आह,े जगातील 40 ट�के कुपोिषत लोक चीन आिण 
भारतात राहतात. बागंलादशे, पािक�तान, कागँोचे लोकशाही �जास�ाक आिण 
इंडोनेिशयाचा वाटा आणखी 26 ट�के आह.े FAO चा अंदाज आहे क� 2014 म�ये 
प�ृवीवर 791 दशल� कुपोिषत लोक होते. 

३.९  अ�न सुर�ेचे पैलू 

अ�न सरु�ा अि�त�वात असते जे�हा सव� लोकानंा, नेहमी, �या�ंया आहारातील गरजा 
आिण सि�य आिण िनरोगी जीवनासाठी अ�न �ाधा�ये पूण� करणा� या परुशेा, पौि�क आिण 
सरुि�त अ�नापय�त शारी�रक, सामािजक आिण आिथ�क �वेश असतो (व�ड� फूड सिमट) 
WFS) 1996). अ�न सरु�ा ही मोज�यासाठी एक कठीण सकं�पना आहे कारण ती 
अ�नाचे उ�पादन, िवतरण आिण वापर या�ंयाशी खूप �यापक अथा�ने �यवहार करते. 1974 
साली रोम येथे झाले�या जागितक अ�न प�रषदेत अ�नसरु�ेचा म�ुा पढेु आला. 1970 �या 
दशकात अ�न सरु�ेची सपूंण� सम�या परुवठा �हणून पािहली जात होती, जी अ�न 
सकंटा�ंया मािलकेतून आिण द�ुकाळा�या मोठ्या उ�ेकातून उ�वली होती. अ�ना�या 
उपल�धतेची हमी दे�यावर तसेच अ�नधा�य उ�पादनात वाढ आिण अ�नधा�या�या 
अित�र� वापरा�ार े रा��ीय आिण आंतररा��ीय �तरावर िकंमत ि�थरता सिुनि�त 
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कर�याचा �य�न कर�यावर म�ुय ल� क� ि�त केले गेले. या �ि�कोनामळेु अ�न सरु�ेची 
1974 �या�या झाली: 

“अ�ना�या वापराचा सतत िव�तार कर�यासाठी आिण उ�पादन आिण िकमतीतील 
चढउतार भ�न काढ�यासाठी मूलभूत अ�नपदाथा��या पुरशेा जागितक अ�न पुरवठ्या�या 
��येक वेळी उपल�धता” (UN, 1975).  

1980 �या ह�रत �ातंीमळेु अ�न उ�पादनाची पातळी वाढली; तथािप, द�ुकाळाची सम�या 
पूण�पणे दूर झाली नाही आिण हे ल�ात आले क� मूळ कारण केवळ अ�न परुवठा आह ेपरतं ु
िविश� सामािजक गटाचंी �यश�� देखील आहे. अ�न सरु�ेची �या�या आता आिथ�क 
तसेच अ�न उपल�धते�या भौितक पैलूंम�ये घेतली गेली आिण ग�रबी दूर कर�यासाठी 
आिण िवकास �ि�येत मिहलाचंी भूिमका वाढव�या�या मागा�कडे ल� वेधले गेले. सयं�ु 
रा��सघंा�या FAO ने अ�न सरु�ेची �यापकपणे �वीकारलेली �या�या िदली होती.   

“जे�हा सामा�य वाढ आिण िवकास आिण सि�य आिण िनरोगी जीवनासाठी लोकानंा परुशेा 
�माणात सरुि�त आिण पौि�क अ�न िमळ�याची सरुि�तता नसते ते�हा अशी प�रि�थती 
उ�वते. जागितक अ�न सरु�ेचे अंितम उि�� हे सिुनि�त करणे आव�यक आहे क� सव� 
लोकानंा नेहमीच �यानंा आव�यक असले�या मूलभूत अ�नापय�त भौितक आिण आिथ�क 
दो�ही �वेश िमळतील. अ�न सरु�ेची तीन िविश� उि��े असली पािहजेत, ती �हणजे परुशेा 
अ�न परुवठ्याचे उ�पादन सिुनि�त करणे; परुवठा �वाहात जा�तीत जा�त ि�थरता; आिण 
�यानंा �याचंी गरज आहे �या�ंयाकडून उपल�ध परुवठा कर�यासाठी �वेश सरुि�त              
करणे. ” 

अिलकड�या काही वषा�त जागितक कुपोषणा�या घटनामं�ये झपाट्याने होत असले�या 
बदलामंळेु सशंोधक आिण धोरणक�या�म�ये उपासमारीची कारणे आिण प�रणाम आिण 
अ�न सरु�ेची गरज समजून घे�यासाठी, WFS ने अ�न सरु�ा िकंवा असरुि�ततेचे िविश� 
नमनेु तयार करणा�या �ि�या समजून घे�यासाठी एक �णाली िवकिसत केले. याम�ये 
अ�न �णालीचे तीन आयाम सािंगतले आहेत: 

१. अ�न उपल�धता:  

भूक दूर कर�यासाठी परुसेे अ�न तयार कर�या�या �मतेचा सदंभ� अ�न उ�पादनाशी आहे. 
कृषी वापरासाठी अिधक जिमनीची उपल�धता, जलिसचंना�या पा�या�या पायाभूत सिुवधा 
आिण तं��ानातील सधुारणा; पीक काढणीनतंरचे तं��ान आिण साठवण सिुवधामं�ये 
िवकास; वाढलेले भाडंवलीकरण आिण शेतीतील अथ��यव�थेचे �माण �हणजे �ॅ�टर आिण 
क�बाइन हाव��टस� यासंार�या य�ंसाम�ीचा उपयोग; पशधुन �जनन आिण संवध�न म�ये 
नवीन �योग व सशंोधन; आिण �िथने उ�पादन (िवशेषतः मासे, कु�कुट उ�पादन  आिण 
मासं). ह�रत �ातंी�या िवकासामळेु जागितक लोकस�ंया वेगाने वाढत असताना जागितक 
अ�न उ�पादनाला चालना िमळाली. 

 



  

 

आिथ�क �यवसायाचे अिभ�े�ीय संघटन 

 

68 

२. अ�न सुलभता (accessibility):  

सामा�यतः लोकानंा तीन मागा�नी अ�न िमळू शकते - लोक िपकाचंी लागवड क�न, पशधुन 
साभंाळून िकंवा िशकार, मासेमारी िकंवा चारा या�ार ेथेट अ�न वाढवू शकतात िकंवा िमळवू 
शकतात; अ�न खरदेी क� शकतात; सरकार, आंतररा��ीय स�ंथा िकंवा �वयसेंवी 
स�ंथा�ंार े चालव�या जाणा� या अ�न पेढ्या, अ�न सहा�य आिण इतर क�याण 
काय��मा�ंार े लोक अ�न िमळवू शकतात. जगभरातील जनसमदुायाकंडे अ�न 
उपल�धते�या अनेक प�ती आहेत. उदाहरणाथ�, भारतीय िकना� यावरील खेडेगावातील 
कुटंुबाची अ�नसरु�ा दररोज पकड�या जाणा�या माशावंर अवलंबून असू शकते, 
कमावले�या रोख उ�प�नाचा वापर क�न फळे आिण भाजीपाला �थािनक बाजारपेठेत 
िवकत घेता येतो आिण तादूंळ आिण �वयपंाकाचे तेल साव�जिनक िठकाणी िवकत घेतले 
जाऊ शकते. सरकारी अ�न काय��माचा भाग �हणून अ�न िवतरण य�ंणा (उदा. fair 
price shops) राबिव�या जातात.  

३. अ�न उ�पादनाचा वापर  

अ�न सरु�ा हा मानवी ह�क आहे आिण या मदु�्ावर अलीकडील �ि�कोनामळेु लोका�ंया 
अ�न ह�कावर जोर आला आह.े जाग�कता वाढव�यासाठी आिण जगभरातील 
भकेुिव��चा सघंष� समजून घे�यासाठी, देश आिण �देशामंधील उपासमारी�या पातळीची 
तलुना करणे आिण जगा�या �या भागाकंडे ल� वेधणे आव�यक आहे िजथे उपासमारीची 
पातळी सवा�िधक आहे आिण िजथे अित�र� �य�नाचंी आव�यकता आह.े भूक दूर करणे ह े
सवा�त मोठे �येय आह.े �हणूनच, जागितक उपासमार िनद�शाकं  (GHI) हे जागितक, 
�ादेिशक आिण रा��ीय �तरावरील भूक सव�समावेशकपणे मोज�यासाठी आिण �यावर 
देखरखे ठेव�यासाठी तयार केलेले एक साधन आहे. उपासमारीचा सामना कर�यासाठी�या 
काया�तील  �गती आिण अडथ�याचें मू�याकंन कर�यासाठी दरवष� GHI िनद�शाकंाची 
गणना केली जाते. ��येक देशासाठी, मू�ये चार िनद�शकासंाठी िनधा� �रत केली जातात: 

१. कुपोषण  

२. बालवयातील कुपोषण  

३. बालकाचंी शारी�रक वाढ  

४. बालम�ृयूचे �माण  

�यानतंर, चार घटक िनद�शकापैंक� ��येकाला �मािणत गणु िदले जातात िजथे 0 हा 
सव��म सभंा�य िनद�शाकं आहे (भूक नाही) आिण 100 सवा�त वाईट आहे (सवा�िधक 
उपासमार). ह े �मािणत �कोअर ��येक देशासाठी GHI �कोअर मोज�यासाठी एकि�त 
केले जातात. जागितक उपासमार िनद�शाकं (२०२०) �माणे 107 देशामं�ये 27.2 गणुासंह 
भारत 94 �या �माकंावर आहे. 
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३.१०  जागितक �मखु औ�ोिगक �े�े  

औ�ोिगक �े�े हे असे �े� आहे जेथे अनकूुल भौगोिलक-राजक�य आिण आिथ�क 
प�रि�थतीमळेु उ�पादन उ�ोगाचें क� �ीकरण झाले. �ि�या उ�ोगाचें क� �ीकरण झालेले 
�देश  'औ�ोिगक �देश' �हणून ओळखले जातात. जगातील औ�ोिगक �देशाचें िवतरण 
असमान आहे कारण औ�ोिगक �े�ाचें �थािनक�करण मोठ्या �माणावर ससंाधना�ंया 
उपल�धतेवर अवलंबून असते. इतर िविवध घटक उ�ोगा�या एका�तेवर िकंवा 
�थािनक�करणावर प�रणाम करतात कारण या �देशामं�ये िविवध �कारचे उ�ोग आिण 
इतर पायाभूत सिुवधा आहेत. बाजारपेठेचा �कार, औ�ोिगक �यवसायात गुतंलेली मोठी 
लोकस�ंया (कामगार परुवठा), जिमनीची िकंमत, क��या मालाची उपल�धता, दळणवळण 
मागा�चे जाळे, मोठ्या �माणावर बिँकंग आिण कज� सिुवधा, भू�देश, जल�ोतांची 
उपल�धता., आिण भाडंवलाचा परुवठा �ा �मखु घटका�ंया अनकूुलतेमळेु औ�ोिगक 
�देश िनमा�ण होतात.  

व�तूंचे उ�पादन औ�ोिगक �ातंी�या खूप आधीपासून, कुटीर उ�ोगा�ंार ेस�ु झाले, जेथे 
समदुायांनी एक� काम केले आिण तयार व�तू तयार के�या. कुटीर उ�ोगापंासून औ�ोिगक 
�ातंीकडे स�ंमण मोठ्या �माणात मागणी असले�या व�तूंचे मोठ्या �माणात उ�पादन 
क�न अिधक नफा िमळिव�यासाठी बदल�या अथ��यव�थे�या सदंभा�त घडले, �यामळेु 
व�तूं�या उ�पादनाची सरासरी िकंमत कमी झाली. औ�ोिगक�करणाची पिहली पायरी उ�र 
इं�लंडम�ये झाली, िजथे अमे�रका आिण भारतातील कापूस िल�हरपूल बदंरात पाठवला 
गेला. 18�या शतकात औ�ोिगक �ातंीचे क� � इं�लंड होते. औ�ोिगक �ातंी�या स�ुवाती�या 
काळात, र�ेवेमागा� ने उ�ोगांना जोडलेले �देश हे कोळशाचा वाहतूक खच� कमी 
कर�यासाठी  उ�पादन कोळसा �े�ाजवळ �थापन होत होते. ि�टनम�ये, कोळसा 
�े�ाजवळ दाट लोकव�तीचे आिण मोठ्या �माणावर शहरीकरण झालेले औ�ोिगक �े� 
िवकिसत झाले. र�ेवेमाग� आिण �टीमिशप�या आगमनाने, �ेट ि�टनला जागितक �तरावर 
औ�ोिगक �ातंी�या �ारभंी िजतके फायदे झाले होते �यापे�ा जा�त फायदा झाला. 
औ�ोिगक�करण 19अमे�रका आिण आिशयाम�ये पस� लागले आिण २० �या शतकात 
यरुोपात "औ�ोिगक �देश" िनमा�ण झाले. पूव� उ�र अमे�रका, पि�म रिशया आिण य�ेुन 
आिण पूव� आिशयाम�ये औ�ोिगक�करणाची स�ुवात झाली. यापैक� ��येक औ�ोिगक 
�देश कोळशा�या जवळ�या भागात �थापन कर�यात आला होता, जो म�ुय उजा� �ोत 
होता, औ�ोिगक �देश या बदंराशंी जल िकंवा र�ेवेमागा�ने जोडलेला होता आिण �ीमंत 
यरुोिपयन �यापारी आिण �थािनक भाडंवलदारांनी याम�ये मोठ्या �माणात गुतंवणूक केली 
होती. 
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आकृती  - 14 जागितक औ�ोिगक �े� 

(�ोत: 
http://chaceporter.pbworks.com/w/file/fetch/89704406/world_industrial_re
gions.pdf) 

१.  युरोपीय �देश 

1800 �या दशका�या स�ुवातीस, ि�टन�या औ�ोिगक �ातंीतील नवक�पना म�ुय 
भू�देश यरुोपम�ये (पि�म ते पूव�) अंदाजे उ�र यरुोपीय सखल �देशा�या दि�णेकडील 
सीमेलगत  पसर�या - सपूंण� उ�र �ा�स, दि�ण बेि�जयम, नेदरलड्ँस, जम�न �हर, पि�म 
बोहेिमया मधील झेक �जास�ाक आिण पोलंडमधील िसलेिसया. जे�हा उ�ोग एका �े�ात 
िवकिसत होतो, ते�हा आिथ�क वाढीचा �भाव �या बंदर शहरावंर होतो. उदाहरणाथ� , यरुोप 
खडंातील सवा�त मोठ्या औ�ोिगक क� �ापैंक� एक �हणजे स�याचे जम�नीचे �हर �े� जे 
नेदरलड्ँस�या रॉटरडॅम बंदराशी �हाईन नदीने जोडलेले होते. पि�म यरुोप�या स�ुवाती�या 
औ�ोिगक�करणाने उ�ोगांना मोठी आिथ�क स�ुवात केली, �यामळेु हा �देश वेगाने 
वाढणा�या जागितक अथ��यव�थे�या क� ��थानी होता. 

१. युनायटेड िकंगडम  

युनायटेड िकंगडम हा जगातील पिहला औ�ोिगक देश बनला होता आिण जगातील सवा�त 
औ�ोिगक देशापैंक� एक �हणून उदयास आला होता. �यातील बह�तेक औ�ोिगक �देश 
कोळसा �े�ाशी जवळून सबंंिधत आहेत. या �देशातंील �मखु उ�पादन व�तू रासायिनक, 
कापड, अिभयािं�क�, इलेि��क, कातडी, अ�न, पेये आिण बरचे काही होते. यनुायटेड 
िकंगडमचे उ�पादन यात िवभागले जाऊ शकते.  
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िमडलँड हा सवा�त ज�ुया �देशापैंक� एक आहे जेथे दोन सवा�त मोठ्या �देशापैंक� एक आह े
�ेट ि�टनची उ�ोग क� �े कोळसा �े�ा�ंया एका�तेमळेु िवकिसत झाली �यामळेु उ�ोगाचंी 
जलद वाढ झाली. या औ�ोिगक �देशाचे क� �क बिम�गहॅम आह,े तर नॉिटंगहॅम आिण 
लीसे�टर ही इतर क� � े आहते. ि�टन�या िमडलडँ �देशात जवळजवळ सव� �कारची 
धातूची उ�पादने तयार केली जातात. 

लोअर �कॉटलंड या �देशात कोळसा आिण लोह धातूचा शोध लाग�यानतंर, कापड 
क� �ासंारखे िविवध �कारचे उ�पादन �ि�या सपूंण� �देशात िवकिसत झाले. लोह-पोलाद, 
अिभयािं�क� कारखाने, जहाज बाधंणी, पे�ोकेिमकल, जड रासायिनक उ�ोगही या �देशात 
िवकिसत झाले. उ�पादनाची �मखु क� �े एिडनबग�, �लासगो, �लाइड �हॅली, एबरडीन, डंडी 
आिण पथ� हे आहेत. 

 आकृती  - 15  औ�ोिगक युनायटेड िकंगडमचे �देश 

  

(�ोत: 
http://chaceporter.pbworks.com/w/file/fetch/89704406/world_industrial_re
gions.pdf) 

 ईशा�य िकनारा हा औ�ोिगक �देश देखील कोळसा �े�ाशी सबंंिधत असून मूलभूत 
उ�ोगामं�ये कोळसा खाण, लोह आिण पोलाद उ�पादन (जड औ�ोिगक उ�पादन) याचंा 
समावेश होतो. स�या, पोलाद �ि�या उ�ोग, रासायिनक उ�ोग, जहाज बाधंणी, यािं�क 
आिण बाधंकाम अिभयािं�क� या �े�ाम�ये भरभराट झाली आहे.  
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साउथ वे�स �देशात �ाम�ुयाने कोळशाचा मोठा साठा अस�यामळेु लोखडं आिण पोलाद 
उ�ोगानंा आकिष�त केले. कोळसा खाण�जवळ नॉन-फेरस उ�ोगही िवकिसत झाले 
पे�ोकेिमकल, इलेि��कल आिण इतर �ाहकोपयोगी व�तूं�या उ�पादनासह. साउथ 
वे�समधील �मखु औ�ोिगक क� �े �हणजे कािड�फ, �यूपोट� , �वानसी, कॉन�वॉल इ. 

लँकेशायर या �देशात सतुी व�ो�ोगाचें  वच��व आहे आिण हे �ेट ि�टनमधील उ�ोगाचे 
दसुर े सवा�त मोठे क� � आह.े मचेँ�टर आिण िल�हरपूल या �देशातील �मखु सतुी व� 
उ�ोगाची क� �े आहेत. अिलकड�या काळात कापडाचे उ�पादन कमी झा�यामळेु, या भागात 
आता उ�च-गणुव�े�या कापड व�तूंचे उ�पादन होते. लकेँशायर�या काही भागामं�ये 
कोळसा खाण, लोखडं, पोलाद, जहाज बाधंणी आिण रासायिनक उ�ोगही आहेत. 

�ेट ि�टनमधील इतर औ�ोिगक �े�ापैंक�, लंडन बेिसनम�ये अिभयािं�क�, इले��ॉिन�स, 
श�ुीकरण, रसायन, धातू आिण िव�तु, िसम�ट आिण कागद यासंारखे िविवध �कारचे 
उ�ोग आहेत. �ेटर लंडन �दशे आिण �याची उपनगर ेमोठ्या �माणात �ाहकोपयोगी व�तू, 
कपडे, तयार अ�न आिण फिन�चर तयार करतात. अलीकड�या काळात परदेशात �व�त 
आिण अिधक काय��म उ�पादनामळेु यनुायटेड िकंगडम मधील उ�ोग कमी होत आहेत, 
परतं ुतरीही, यूके�या �देशाचंी औ�ोिगक सरंचना मह�वाची मानली जाते. 

२. जम�नी  

एक�करणापूव�ही पि�म जम�नी केवळ यरुोपातीलच न�हे तर जगातील सवा�त मोठी 
औ�ोिगक श�� मानली जात होती. जम�नी (पूव� आिण पि�म जम�नी एक�) अशा �कार े
जगातील सवा�त �बळ औ�ोिगक �देशापैंक� एक आह.े जम�नीतील �मखु उ�पादन �े�े 
आहेत: 

राइन - �हर �हलॅी - हा राइन आिण �हर न�ा�ंया काठावर वसलेला यरुोपमधील सवा�त 
मोठा �देश आह.े राइन औ�ोिगक �देश '�हर - वे�टफेिलया औ�ोिगक �े�' �हणून �िस� 
आहे. �हर कोलिफ�ड्समधील उ�च-गणुव�ेचा कोळशाचा मोठा साठा आिण �हाईनमधून 
वाहतूक माग� हे या �देशातील उ�ोगा�ंया मोठ्या �माणात वाढ हो�यास कारणीभूत ठरले. 
या �देशात पूव� लोहखिनजही उपल�ध होते, पण ते सपं�यानतंर ि�व�झल�डमधील 
लोहखिनज िमळव�यात आले. �थािनक फाय�ानंा �ितसाद �हणून सपूंण� खो�यात 
उ�ोगाचंी िव�ततृ �ेणी िवकिसत झाली. ते लोखडं आिण पोलाद (ड्यूसबग�, एसेन, बोचम 
आिण डॉट�मुंड येथे) सह जड उ�ोग आहेत; जड रसायने (डसेलडॉफ�  आिण 
ले�हरकुसेन�या आसपास); अिभयािं�क� (गेलसेनिकच�न, ओबरहॉसेन, रनेहॉसेन, एसेन 
आिण डॉट�मुंड) आिण कटलरी (सोिलंगेन आिण रमेशेड येथे) आिण कापड (�ेफे�ड आिण 
वपुरटल येथे) यासारखे अनेक िवशेष उ�ोग. उ�ोगा�ंया वाढीमळेु समुार े 10 दशल� 
लोकस�ंयेसह एक िवशाल औ�ोिगक क� � िनमा�ण झाले �यामळेु मोठ्या �माणात कामगार 
परुवठा िनमा�ण झाला आिण लहान उ�पािदत व�तू, �ाहकोपयोगी व�तू आिण सेवा 
उ�ोगासंाठी एक िव�ततृ �थािनक बाजारपेठही िनमा�ण झाली. 
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सार आिण म�य राईन औ�ोिगक �े� या �देशात मोठ्या �माणावर पसरलेले औ�ोिगक 
सकुंल आहे �याम�ये �ँकफट�, मॅनहाइम आिण सार या शहरी क� �ाचंा समावेश आहे. 
लोखडं आिण पोलाद, मोटार वाहने, पे�ो-केिमक�स, कापड, कागद, मशीन टू�स, िवमाने 
आिण अचूक उ�ोग हे या �दशेातील �मखु उ�ोग आहेत. 

ह�ॅबुग� औ�ोिगक �े� हे महानगर अस�याने हा �देश नाही. अिभयािं�क�, जहाज बाधंणी, 
हलक� रसायने, नॉन-फेरस उ�ोग, तंबाखू, पे�ो-केिमकल आिण पे�ोिलयम श�ुीकरण 
यासंारखे उ�ोग येथे िवकिसत झाले आहेत. 

बिल�न औ�ोिगक �े� - पि�म बिल�न हे पि�म जम�नीचा भाग असताना एक �मखु 
औ�ोिगक क� � �हणून िवकिसत झाले. या �े�ाने इले��ॉिन�स, स�दय��साधने, हलक� 
रसायने आिण अचूक अिभयांि�क� यासह अपारपं�रक औ�ोिगक उ�पादना�ंया वाढीस 
हातभार लावला. 

लीपिझग औ�ोिगक �े� - हे पूव��या पूव� जम�नीचे �मखु औ�ोिगक क� � आिण औ�ोिगक 
शहर होते. हा �देश ऑि�टकल उपकरणे, चामड्याची उ�पादने, अिभयािं�क� व�तू आिण 
मशीन टू�स उ�पादनासाठी �िस� आहे. 

३. �ा�स -  

�ा�स हा उ�पादन जगतातील अ�ग�य देशापैंक� एक आहे. यूके आिण जम�नीनतंर ही 
यरुोपमधील ितसरी सवा�त मोठी औ�ोिगक श�� आहे. देशातील अ�ग�य उ�पादन �े�े 
आहेत: 

उ�र औ�ोिगक �े� - हा �देश �ा�समधील सवा�त मोठा आिण सवा�त जनुा औ�ोिगक 
�े� आहे. कोळशाचे साठे आिण लोहखिनजाची उपल�धता यामळेु लोह आिण पोलाद, 
व�ो�ोग आिण अिभयािं�क� उ�ोगाला चालना िमळाली. 

लॉरने औ�ोिगक �े� - पिह�या महाय�ुापासून या �देशाने �ा�स�या अथ��यव�थेत 
योगदान िदले आहे. या औ�ोिगक �देशातून केवळ �टीलचे उ�पादन होत नाही तर मातीची 
भाडंी, रसायन, कापड, काच, चामडे आिण इलेि��कल उ�पादनाचेंही चागंले उ�पादन 
होते. 

पॅ�रस औ�ोिगक �े� - �ा�सची राजधानी मोठ्या �माणात �ाहकोपयोगी व�तू, 
ऑटोमोबाई�स, लोकोमोिट�ह, िवमाने आिण रासायिनक उ�ोगाचें उ�पादन करते.   

३. इटली -  

दसु�या महाय�ुानतंर इटलीम�ये औ�ोिगक िवकास स�ु झाला. इटलीचे दोन वेगळे 
औ�ोिगक �देश आहेत - 

उ�र �देश - येथील �मखु औ�ोिगक �देश �हणजे लो�बाड�, पीडमॉ�ट, इ. �हेिनस, 
िमलान आिण इतर काही शहरी क� �ामं�ये बह�ताशं उ�पादन क� �े आहेत. कागद, कापड, 
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रशेीम, लोखडं आिण पोलाद, कागदाचा लगदा, कृषी य�ंसाम�ी, िवमाने, मशीन टू�स, 
इलेि��कल आिण ऑटोमोबाई�स यासंार�या अनेक �कार�या उ�ोगासंह सपूंण� उ�र 
�देश अ�यतं िवकिसत आह.े 

दि�णकेडील �देश - हा �देश उ�पादन �े�ात उ�रकेडील �देशापे�ा खूपच कमी 
िवकिसत आह.े कापड, य�ंसाम�ी आिण लोखडं आिण पोलाद उ�पादन क� � असलेले 
नेप�स हे एकमेव �मखु औ�ोिगक क� � आहे. 

इतर युरोपीय औ�ोिगक �े�:े बह�तेक यरुोिपयन देशामं�ये मह�वपूण� उ�पादन �यवसाय 
आहेत जसे क� बेि�जयमम�ये लोह आिण पोलाद िनिम�तीसह जड उ�ोग आहेत. 
बेि�जयमची काही �मखु औ�ोिगक क� �े �सेु�स, अटँवप� आहेत. ल�झ�बग� शहरात लोह 
आिण पोलाद तसेच अिभयािं�क� उ�ोग आहेत. नेदरलडँची जवळपास िन�मी लोकस�ंया 
औ�ोिगक �े�ात गुतंलेली आहे. �वीडनम�ये यरुोपमधील सवा�त �ीमंत लोह खिनज 
ससंाधने आहेत आिण एक िवकिसत जलिव�तु उ�ोग आहे. नॉव�म�ये सागरी अिभयािं�क�, 
जहाजबाधंणी, िफश-कॅिनगं आिण लगदा आिण कागद उ�ोगाचें �मखु उ�ोग आहते. 
डे�माक�  �या�या द�ुध�यवसाय आिण कृषी उ�ोग, रसायने, कापड, िबअर, य�ंसाम�ी 
इ�याद�साठी �िस� आह.े ि�व�झल�ड घड्याळ बनवणे, रसायने आिण कापड उ�ोगासंाठी 
�िस� आहे. पोलंडमधील लोह आिण पोलाद, रसायने, कापड आिण िझकं/लीड 
�रफायनरीज हे मह�वाचे उ�ोग आहेत. 

2.      उ�र अम�ेरकन �देश 

20 �या शतका�या स�ुवातीस, �यू इं�लंडम�ये उ�र अमे�रकेतील उ�पादनास स�ुवात 
झाली, हा �देश �ाम�ुयाने यरुोिपयन लोकानंी �थाियक केला. भाडंवल �वाहामळेु या 
�देशा�या औ�ोिगक�करणाला चालना िदली. तथािप, ईशा�येकडील रा�ये खिनज 
ससंाधनानंी सम�ृ न�हती आिण �या�ंया कंप�या�ंया परदेशातून क�चा माल घे�या�या 
�मतेचा फायदा झाला. या �देशातील बह�स�ंय औ�ोिगक उ�पादन यनुायटेड �टेट्स 
ऑफ अमे�रका आिण कॅनडाचे योगदान आहे. 

१. संयु� सं�थाने  - सयं�ु स�ंथानामधून दगडी कोळशाचा साठा जगातील सवा�त मोठ्या 
आिण मोठ्या �माणावर िवत�रत केला जातो, कोळसा येथील उ�ोगासंाठी म�ुय इंधन 
असून सयं�ु स�ंथानातील उ�पादन क� �े जवळजवळ सव� रा�यामं�ये उपल�ध आहेत. �ेट 
सरोवरा�या बाजूने मोठे उ�ोग िवकिसत झाले जेथे कालवे, न�ा आिण तलाव माल आिण 
ससंाधना�ंया वाहतकु�साठी रे�वे मागा� ने जोडलेले होते. सयं�ु स�ंथानातील औ�ोिगक 
�े� ढोबळमानाने खालील घटकामं�ये िवभागले जाऊ शकते - 

�यू इं�लंड �देश - या िवशाल औ�ोिगक �देशात 6 रा�याचंा समावेश आह े- कनेि�टकट, 
मॅसॅ�यसेुट्स, ह�ड आयलंड, �हरमाटँ, �यू हॅ�पशायर आिण मेन. बो�टन मे�ोपॉिलटन �े� 
हे या �देशाचे क� ��थानी आहेत. या �देशातील �मखु उ�ोग इलेि��कल, य�ंसाम�ी, 
कापड, चामडे इ. या औ�ोिगक �देशाला �चडं भाडंवल, �व�त आिण कुशल कामगार, 
उ�म वाहतूक जाळे, िनया�त सिुवधा आिण िव�तीण� बाजारपेठ असे अनकूुल घटक आहते. 
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�यू यॉक�  आिण िमड-अटलांिटक �देश - हा औ�ोिगक �दशे पोलाद उ�पादनात मह�वाचे 
योगदान देतो आिण �यू जस�, पेनिस��हेिनया, मेरीलडँ, िफलाडेि�फया आिण 
बाि�टमोरम�ये िवखरुले�या औ�ोिगक क� �ासंह �यूयॉक�  ते बाि�टमोरपय�त िव�ता�रत आहे. 

िमड-लेक �देश - या �देशात फेरस उ�ोगाचें सवा� िधक �माण आहे, जे देशातील समुार े
25 ट�के फेरस उ�पादनाचें उ�पादन करतात. लेक सपुी�रयर लोह खिनज आिण 
अपेलेिशयन  कोळसा �मखु क�चा माल परुवठा करतात.  

उ�र-पूव� �देश - याम�ये ओहायो, िमिशगन इ�यादी औ�ोिगक �े�ाचंा समावेश होतो.  

दि�णी औ�ोिगक �े� - हे पूव�कडील उ�र कॅरोिलना ते दि�ण-म�य टे�सासपय�त 
िव�तारलेले आहे आिण अ�न आिण पेये, तंबाखू आिण फिन�चर इ. कृषी-आधा�रत व�तूंचे 
उ�पादक.  

पि�म �े� - हा िवरळ लोकस�ंया असलेला �देश देशातील औ�ोिगक उप�मामं�ये 
मागासलेला आहे. 

पॅिसिफक को�टल रीजन - वॉिश�ंटन, ओरगेॉन आिण कॅिलफोिन�या मधून जाणारा एक 
अ�ंद िकनारप�ी हा पॅिसिफक िकनारप�ीचा मोठा औ�ोिगक समूह आहे. सॅन �ाि�स�को 
आिण लॉस एजंेिलस हे �े�ाचे �मखु औ�ोिगक क� � आहेत. या �देशात ऑटोमोबाई�स, 
िवमाने, मेटल फॅि�केशन, पे�ोकेिमकल आिण जड रसायने इ�यादीसार�या िविवध 
�कार�या व�तूंचे उ�पादन केले जाते. 

२. कॅनडा - कॅनडाम�ये उ�ो�धदं े अ�यतं िवकिसत आहेत कारण �यात जलिव�तु 
उज�सह लोहखिनज, पे�ोिलयम आिण वन ससंाधने भरपूर आहेत. तसेच पे�ोकेिमक�स, 
कागद, कापड, लोह आिण पोलाद आिण उ�ोग. कॅनडाचे �मखु औ�ोिगक �े�ात 
ओटंा�रयो आिण स�ट लॉर�ेस �हलॅी, �रेी �देश, पॅिसिफक को�ट या �देशातील �मखु 
उ�ोग �े�ाचा समावेश होतो.  

3.  रिशया आिण यु�ेन 

दसु�या महाय�ुाने यरुोपचे औ�ोिगक साम�य� उद�्व�त केले आिण USSR  हे �मखु 
औ�ोिगक�करण क� �े �हणून उदयास आले, �या�या आजूबाजूला �मखु �देश आहेत - 
मॉ�को (राजधानी), आिण लेिनन�ाड (पि�मेला). पूव��या यूएसएसआरम�ये, 5 �मखु 
औ�ोिगक �े�े आहेत, �यापैक� 4 आता रिशयाम�ये आहेत, स�या �वतं� रा�यांचे 
रा��कुल (CIS) �हणनू ओळखले जाते. मॉ�को आिण य�ेुनमधील औ�ोिगक क� �े १९ 
�या शतकात �थापन झाली. या �देशात लोह-पोलाद, जड रसायन, धातूिव�ान, 
�रफायनरीज, कापड, इलेि��कल, ऑटोमोबाईल, तेल आिण वायू इ.उ�ोग यु�ेनमधील 
कोळसा �े�ावर क� ि�त आहते आिण �यानंा लोह आिण पोलाद, मॅगंनीज, वायू आिण 
रासायिनक उ�ोगामं�ये �वेश आहे.  उरल �देश पढेु पूव�ला अनेक क�चा माल, िवशेषत: 
खिनजे �ोत आहे, आिण लोह आिण �टील, आिण रसायनांचा एक �मखु उ�पादक आह.े 
सवा�त दूर पूव�ला कुझने��क �े� आहे ते  कोळसा सपं�न आहे. 
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4.  पूव� आिशया 

औ�ोिगक �ातंी १९�या शतका�या म�यात जपानम�ये पसरली. 1950 आिण 1960 �या 
दशकात जपानने जड उ�ोगात, िवशेषतः जहाजबाधंणीम�ये उ�कृ� कामिगरी केली. 1960 
�या उ�राधा�त, जपान ऑटोमोबाई�स आिण इले��ॉिनक उ�पादनाकंडे वळला. आकाराने 
तलुनेने लहान असूनही आिण �वत:चा काही औ�ोिगक क�चा माल असूनही जपान 
जागितक औ�ोिगक महास�ा आह,े �यामळेु आयातीवर अिधक अवलंबून आहे. िशवाय, ते 
�मखु जागितक बाजारपेठापंासूनही मोठ्या अंतरावर आह.े या आ�हानांना न जमुानता, 
जपानने आप�या मोठ्या लोकस�ंयेचा उपयोग क�न अडथळे पार केले आहेत. कमी 
कामगार खच�, उ�पादकता उ�च पातळी, तािं�क िश�णावर भर, यनुायटेड �टेट्सची मदत 
आिण िविश� औ�ोिगक सरंचना हे ित�या औ�ोिगक यशासाठी जबाबदार काही घटक 
आहेत. जपानला चीनकडून उ�पादन िनिम�तीसाठी �पधा� आिण दि�ण को�रयाकडून उ�च-
तं��ान उ�पादनासाठी �पधा� आह.े 

 आकृती  - 16  रिशया आिण यु�ेनचे औ�ोिगक �े� 

 

(�ोत: 
http://chaceporter.pbworks.com/w/file/fetch/89704406/world_industrial_re
gions.pdf) 
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आकृती  - 17 पूव� आिशयाचे औ�ोिगक �े� 

 

(�ोत: 
http://chaceporter.pbworks.com/w/file/fetch/89704406/world_industrial_re
gions.pdf) 

३.११ उ�ोगा�ंया �थानावर प�रणाम करणार े घटक आिण 
�ि�याकरणा� या 

�ाथिमक ि�याकलाप (शेती, वनीकरण, इ.) पासून िमळवले�या क��या मालाची �ि�या 
क�न �यापासून प��या उपभो�य मला �पातंर करणे व �याचे पॅकेिजगं करणे या सव� 
आिथ�क ि�याचंा समावेश ि�तीय आिथ�क ि�यामं�ये होतो. अथा�त कोण�याही उ�ोगाची 
�थापना ं कर�यापूव� �या उ�ोगासाठी उपय�ु व सवा� िधक अनकूुल �थान ठरिवणे 
आव�यक असते. उ�ोगाचंी �थान िनि�ती िह एक जिटल िनण�य �ि�या असून उ�ोगा�ंया 
�थािनक�करणावर �ाम�ुयाने पढुील घटकाचंा प�रणाम होतो.   

१. �थान - उ�ोगा�या िठकाणी अंतराचे मोजमाप खूप मह�वाचे आहे. �थािनक िनवड�वर 
प�रणाम करणार ेदोन �कारचे खच� आहेत. उ�ोग कोण�याही �देशात असला तरीही काही 
उ�पादन व�तूं�या उ�पादन खचा�वर तलुनेने �भाव पडत नाही, �याला �थानीय िनि�त 
खच� �हणून ओळखले जाते. क��या माला�या �ोतापंासून अंतर मह�वाचे आहे कारण 
क�चा माल असमानपणे िवतरीत केला जातो आिण गणुव�ा, �माण, उ�पादन खच� आिण 
नाशवतंपणा यासंार�या बाब�म�ये िभ�न असतो. क�चा माल आण�या�या खचा�वर उ�च 



  

 

आिथ�क �यवसायाचे अिभ�े�ीय संघटन 

 

78 

वाहतूक श�ुक लागते जे अ�यतं प�रवत�नशील खच� असतात. 19�या शतकात कोळशा�या 
�ोताजवळ कारखाने शोध�यासाठी ऊजा� परुवठ्यापासून अंतर आव�यक होते. तथािप, 
नवीन ऊजा� �ोता�ंया उदयामळेु, �थान घटक �हणून ही मया�दा मह�वाची नाही परतंु 
तरीही सबंंिधत आह.े बाजारापासूनचे अंतर हा देखील एक घटक आहे कारण 
बाजारपेठेतील अंतर वाढ�याने उ�पादनाची मागणी कमी होते आिण वाहतकु�चा खच� 
जा�त होतो. 

 २. क�चा माल - उ�पादन उ�ोगात क��या मालाची उपल�धता मूलभूत आह.े उ�ोगाला 
�या�या वाढीसाठी मोठ्या �माणात क��या मालाची आव�यकता असते. तसेच, एका 
उ�ोगाचे तयार झालेले उ�पादन दसु�या उ�ोगाचा क�चा माल �हणून वापरले जाऊ शकते. 
जे उ�ोग जड आिण अवजड क�चा माल �या�ंया �ाथिमक अव�थेत मोठ्या �माणात 
वापरतात ते सहसा क��या माला�या परुवठ्याजवळ असतात. उदाहरणाथ�, लोखडं आिण 
पोलाद उ�ोग मोठ्या �माणात कोळसा वापरतो आिण लोह धातू सामा�यतः कोळसा आिण 
लोह धातू�या �ोताजंवळ असतात.  

३. उजा�: कोळसा, खिनज तेल आिण जलिव�तु हे िवजेचे तीन मह�वाचे पारपंा�रक �ोत 
आहेत, �यामळेु उ�ोगा�या �थानासाठी िवजेचा िनयिमत परुवठा आव�यक आहे. बह�तेक 
उ�ोग श���या �ोतावर ल� क� ि�त करतात. औ�ोिगक �ातंी�या स�ुवाती�या काळात, 
जल उजा� क� �ानंी  कापड िगर�यानंा आकिष�त केले आिण इंधन (स�ुवातीला चारकोल, 
नतंर कोिकंग कोळसा) लोखडं आिण पोलाद उ�ोगाला आकिष�त केले. लोखडं आिण 
पोलाद उ�ोग जो मोठ्या �माणात कोळशावर ऊज�चा �ोत �हणून अवलंबून असतो तो 
कोळशा�या �े�ाशी वारवंार जोडला जातो.  

४. �म - �म िशवाय उ�पादन उ�ोग चालू शकत नाही. मजरुाचंी उपल�धता गणुव�ा, 
�माण आिण िकमती�या सदंभा�त �थािनक िभ�नता दश�वते. सै�ािंतक��्या गितमान 
असले तरी, सामािजक कारणामंळेु िकंवा हालचाल�वर िनब�धामंळेु �िमक वारवंार िविश� 
िठकाणी मया� िदत असतात. यािशवाय, सपूंण� जागेत �िमक खच� खूप बदलू शकतात, 
�यामळेु उ�ोगा�ंया �थान आिण िवकासावरील िनण�यांवर प�रणाम होतो. पारपंा�रकपणे, 
कौश�य, िकंमत आिण �माचे �माण मह�वाचे मानले जात अस.े स�या�या उ�पादन 
जगात, कामगार लविचकता, उ�च िशि�त कुशल मजूर ही �मखु वैिश�्ये आहेत. 

 ५. वाहतूक - हा एक आव�यक घटक आहे कारण वाहतूक �यव�था उ�ोगा�या �थानाशी 
अिवभा�यपणे जोडलेली आह.े औ�ोिगक �ातंी�या आगमनाम�ये लोका�ंया (कामगार) 
आिण व�तूं�या हालचाल��या तं��ानाम�ये सलग सधुारणा �हणून वाहतूक �ातंीचा 
समावेश होता. जगातील सव� �गत अथ��यव�था िविवध �कार�या वाहतकु��ार े चागं�या 
�कार ेसेवा देतात. जलवाहतूक हे वाहतुक�चे  लाबं प��या�या माला�या वाहतकु�चे सवा�त 
�व�त साधन आह.े कालवे बाधंणे आिण अंतद�शीय जलमाग� सधुारणे हा यरुोपमधील 
औ�ोिगक �ातंीचा पिहला ट�पा आहे. र�ेवे माग� कमी इंधन आिण कमी मजरुी�या खचा�त 
काय��मतेने मोठ्या �माणात मालवाहतूक खूप लाबं अंतरावर क� शकतात. तथािप, ते 
बाधंणे आिण देखभाल करणे महाग आह.े भारतीय र�ेवे ही जगातील सवा�त मोठ्या र�ेवे 
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जा�यापैंक� एक आहे आिण �हणूनच, एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी मालवाहतकु� म�ये 
मोठी भूिमका बजावते. र�ते माग� वाहतुक�ची  उ�म लविचकता �दान करतात आिण 
�वरीत �ितसादही देतात. �याच बरोबर, पाइपलाइन िविवध �कारचे �व आिण वायू - तेल 
श�ुीकरण कारखाने, खते आिण पे�ोकेिमकल वन�पत�साठी जलद, काय��म आिण 
िव�ासाह� वाहतकु�म�ये मह�वपूण� भूिमका बजावतात. हवाई वाहतूक उ�च-मू�य, कमी-
मोठ्या व�तू आिण कुशल कामगारा�ंया हालचालीसाठी मह�वपूण� आह.े  

६. बाजार - बाजारातील मागणी पूण� कर�यासाठी व�तू तयार के�या जातात. �यामळेु 
बाजारपेठेचा आकार, �व�प आिण िवतरण मह�वाचे आहे. उ�पािदत मालाची जलद 
िव�हेवाट लाव�यासाठी बाजारा�या जवळ उ�ोगाचें �थान आव�यक आहे, कारण यामळेु 
वाहतूक खच� कमी हो�यास मदत होते आिण �ाहकानंा �व�त दरात व�तू खरदेी करता 
येतात. मोठ्या शहरी एका�ता म�ुयतः बाजारपेठाचें �ितिनिध�व करतात आिण �मखु शहर े
नेहमीच �या�ंया रिहवाशानंी वापरले�या व�तूं�या उ�पादकानंा आकिष�त करतात. 

७. पाणीपुरवठा - िविवध उ�ोगा�ंयाउ�पादना�या जवळजवळ ��येक ट��यासाठी 
पा�याची आव�यकता असते. उ�पादन आिण इतर उ�ोग उ�पादन �ि�येदर�यान पाणी 
वापरतात, एकतर �याचंी उ�पादने तयार कर�यासाठी, तयार कर�यासाठी, �ि�या 
कर�यासाठी, ध�ुयासाठी, �याचंी उ�पादने पातळ कर�यासाठी िकंवा �याचंी उ�पादने तयार 
कर�यासाठी वापरली जाणारी थंड उपकरणे. �यामळेु न�ा, कालवे आिण तलावाजंवळ 
अनेक उ�ोग उभे आहेत. 1 िकलोवॅट-तास (kWh) वीज िनिम�तीसाठी 15 गॅलन (गॅलन) 
पाणी आव�यक आहे. औ�ोिगक कच�याची िव�हेवाट लाव�यासाठी पा�याचे �ोत 
आव�यक आहेत. द�ुधउ�ोग, पे�ोिलयम �रफायनरी, साखर कारखाने आिण �रफायनरी, 
रासायिनक उ�ोग, कापड उ�पादन, तेल आिण वायू श�ुीकरण कारखाने, अ�न उ�ोग, 
लगदा आिण कागदा�या िगर�या, िवमान आिण ऑटोमोबाईल उ�ोग आिण इतर अनेकानंा 
मोठ्या �माणात पा�याची आव�यकता असते. 

८. भांडवल – कोण�याही उ�पादन यिुनट�या �थापनेसाठी भाडंवली गुतंवणूक ही मूलभूत 
गरज आहे. आिथ�क गुतंवणकु�ची र�कम उ�ोगाचा िव�तार िकंवा �माण ठरवते. आधिुनक 
उ�ोग हे आधिुनक�करणासाठी आिण उ�पादन �ि�ये�या बदल�या �व�पाशी ताळमेळ 
राख�यासाठी भाडंवल-क� ि�त आहेत. आधिुनक उ�पादन जगात, िवपणनासाठी देखील 
�चडं भाडंवली गुतंवणूक आव�यक आहे. उपकरणे खरदेी, उ�पादनाची जािहरात, जमीन 
आिण कामगाराचें मोबदला, सव� �कार�या �ि�येत, परुसेे भाडंवल आव�यक असते. 

९. मागणी - िविश� व�तूची मागणी उ�ोगाचे अि�त�व िकंवा अि�त�व ठरवते आिण 
बाजारा�या ि�थतीचे �ितिबंब आहे. िव�ततृ �तरावर, एखा�ा �देशाची िकंवा देशाची 
मागणी उ�ोगानंा आकिष�त करते. एखा�ा व�तूची मागणी �याची िकंमत ठरवते आिण उ�च 
मागणीमळेु िकंमत वाढते �यामळेु न�याचा उ�च दर येतो. उ�ोगाचंा िव�तार वाढ�या 
मागणी�या थेट �माणात आह.े �हणजे मागणी उ�पादनाची प�रमाण ठरवते, उ�पादन वाढले 
तर उ�ोग आपोआप िव�तारतो. 
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१०. सरकारी धोरण े - देशांचे सरकार �या�ंया देशा�या औ�ोिगक वाढीसाठी आिण 
िठकाणा�ंया िनवडीसाठी जबाबदार असते. �यापकपणे, सरकार े�ादेिशक असमानता कमी 
कर�यासाठी काय� करतात. िवकसनशील देशामं�ये, सरकार उ�ोगा�या �थानाम�ये 
मह�वपूण� भूिमका बजावते. उदाहरणाथ� , साव�जिनक �े�ातील वन�पत��या नवीन 
क� �ाभोवती दि�ण भारतात यो�य उ�ोगाचंा उदय सरकारी धोरणामंळेु झाला आहे. 

११. सवलत आिण कर - कर रचना आिण �याचे दर औ�ोिगक �थानावर �भाव 
टाकतात. कर दरामंधील सबिसडी आिण सवलती उ�ोगा�ंया �थानासाठी अनकूुल आहेत 
तर कराचंा उ�च दर काही �देशामं�ये उ�ोगां�या �थानास पराव�ृ करतो. सपूंण� देशाम�ये 
एकसधंता आण�यासाठी काही रा�यामं�ये समान कर  

सरंचना लागू कर�यात आ�या. हे धोरण काही �देशांसाठी फायदेशीर आहे तर ते इतर 
�देशानंा उपय�ु नाही.  

१२.  बँिकंग सुिवधा आिण िवमा - उ�ोगा�ंया �थापनेम�ये दररोज मोठ्या �माणात 
पैशाचंी देवाणघेवाण होते. �यामळेु, िव�ीय स�ंथा आिण रा�य सरकाराकंडून भाडंवल जमा 
करणे िह सततची �ि�या  असते. �याच वेळी, मशीन खराब होणे आिण कामगारांना 
दखुापत हो�याची सतत िचतंा असते. हे कोण�याही उ�ोगासाठी यो�य िवमा सरं�ण देते. 
बकँा आिण िवमा यासंार�या िव�ीय स�ंथाचंी भूिमका िदवस�िदवस वाढत अस�याने, उ�म 
बिँकंग आिण िवमा सिुवधा असलेली �े�े मोठ्या औ�ोिगक आ�थापनानंा आकिष�त 
करतात. 

३.१२  उ�ोगा�ंया �थािनक�करणाचे िस�ातं व �याचें िटका�मक प�र�ण 

उ�ोगाचंी �थािनक�करण िकंवा उ�ोगासंाठी आव�यक असणारी �थानिनि�ती ही एक 
अ�यतं जटील सकं�ण� व गुतंागुतंीची िनण�य �ि�या आहे. भौगोिलक �ि�कोनातून उ�ोगाचंी 
�थानिनि�ती हा भौगोिलक िव�ेषणा�या क� �भागी आह.े कोणताही उ�ोजक अशाच 
िठकाणी उ�ोग �थापन करले िक �या िठकाणी औ�ोिगक �ि�येचा उ�पादन खच� व �म 
खच� यांचे �माण कमीत कमी क�न जा�तीत जा�त नफा िमळू शकेल.  एडम ि�मथ आिण 
डेि�हड �रकाड� सार�या अथ�त�ाचंा असा िव�ास होता क� औ�ोिगक �थान हे औ�ोिगक 
कामगारानंा अ�न दे�यासाठी आव�यक असले�या कृषी अ�न अिधशेषां�या �थानाशी 
सबंंिधत आहे. तथािप, भाडंवलशाही�या िस�ातंाने ि�मथला हे ल�ात आणून िदले क� 
उ�ोगा�ंया �थानिवषयक िनण�यामं�ये म�ुय िवचार हा िन�वळ आिथ�क आिण नफा आहे. 

चचा� के�या�माणे, औ�ोिगक �थान िस�ातंाचे म�ुय उि�� आिथ�क��्या सव��म �थान 
िकंवा जा�तीत जा�त नफा देणार े इ�तम �थान शोधणे आह.े खच� कमीत कमी आिण 
महसूल जा�तीत जा�त असताना जा�तीत जा�त नफा िमळू शकतो. �हणून, औ�ोिगक 
�थान िस�ातं दोन गटामं�ये वग�कृत केले जाऊ शकते- 
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 िकमान खच� �थान िस�ातं 

 कमाल नफा �थान िस�ातं 

आ��ेड वेबरचा “औ�ोिगक” �थानिनि�ती चा िस�ांत 

आ��ेड वेबर या जम�न अथ�शा��ाने 1909 म�ये औ�ोिगक �थानाचा िस�ातं माडंणार े
पिहले  शा�� होते. �यानंी �थाना�या िस�ातंाचे वै�ािनक �दश�न िदले आिण �यामळेु 
िनमा�ण झालेली एक सै�ािंतक अंतर भ�न काढली. हा िस�ातं "कमीत कमी खचा�चे �थान 
िस�ातं" �हणूनही  ओळखला जातो. वेबर�या या उ�कृ� काया�चे शीष�क होते Uber den 
Standort der Industrien आिण 1929 म�ये "Theory of Location of Industries" 
�हणून जम�नमधून इं�जीम�ये भाषातं�रत केले गेले. वाहतूक आिण कामगार खचा�चे 
�ाथिमक घटक �हणून सामा�य �ादेिशक घटक आिण उ�पादन उ�ोगा�ंया इ�तम 
�थानावर प�रणाम करणार ेद�ुयम घटक �हणून एकि�त खचा�चे िव�ेषण करणार ेते पिहले 
होते. 

वेबर�या मते, उ�ोगा�ंया �थानावर प�रणाम करणार े घटक मोठ्या �माणावर दोन 
�ेण�म�ये िवभागले जाऊ शकतात: 

 1. �ादेिशक घटक िकंवा उ�ोगा�या �ादेिशक िवतरणाची �ाथिमक कारणे - िविवध 
उ�ोगा�ंया खचा��या सरंचनांचे परी�ण के�यानतंर, वेबरने असा िन�कष� काढला क� 
उ�पादनाची िकंमत �देशानसुार बदलते. �हणून, उ�ोग, सव�साधारणपणे, अशा िठकाणी 
िकंवा �देशात �थािनक�करण केले जाते जेथे उ�पादनाची िकंमत िकमान होती. दोन 
सामा�य �ादेिशक घटक 'उ�पादना�या खचा�वर' प�रणाम करतात: 

(i) वाहतूक खच� - हे उ�ोगा�या �थानाम�ये मह�वाची भूिमका बजावते. वाहतूक खच� 
वाह�न नेले जाणार ेवजन आिण क�हर केले जाणार ेअंतर यावर प�रणाम होतो. सामा�यतः, 
उ�ोगानंा अशा िठकाणी �थािनक�करण कर�याची �व�ृी असते िजथे सािह�य आिण इंधन 
िमळवणे कठीण नसते. वेबरने पढेु सािंगतले आहे क� उ�ोगा�या �थानासाठी मूलभूत घटक 
�हणजे वापर�या जाणा� या साम�ीचे �व�प िकंवा �कार आिण उ�पादनामं�ये �यांचे 
�पातंर हो�याचे �व�प. गणुव�ा आिण श�ुतेवर आधा�रत, वेबरने क��या मालाची 2 
�ेण�म�ये िवभागणी केली – 

 सव��यापी क�चा माल – सव�� आढळतो, उदाहरणाथ� – पाणी, हवा, सूय��काश, 
जमीन, माती इ. 

 ि�थर क�चा माल – िविश� िठकाणी मया�िदत, उदाहरणाथ� – लोह, मॅगंनीज, ताबें, 
धातू, इ. 
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या क��या मालाचे वग�करण केले गेले आहे – 

1.   श�ु क�चा माल - क�चा माल �याचे वजन �ि�या आिण उ�पादनानतंरही समान 
राहते. 

2. अश�ु क�चा माल - क�चा माल �याचे वजन उ�पादनानतंर कमी होते. 

(ii) कामगार खच� - याचा उ�ोगा�ंया �थानावरही प�रणाम होतो. जर वाहतूक खच� 
अनकूुल असेल परतं ुमजरुीचा खच� �ितकूल असेल तर �थानाचा �� कठीण होतो. �या 
िठकाणी मजरुीचा खच� कमी आहे अशा िठकाणी उ�ोग ये�याचा कल असू शकतो. 

2. उ�ोगा�या पुनिव�तरणासाठी जबाबदार असणार े सम�ुचय आिण दु�यम कारण े - 
सम�ुचय घटक उ�ोगानंा िविश� िठकाणी क� �ीकृत करतात. अशा घटकामं�ये बिँकंग आिण 
िवमा सिुवधांचा समावेश असू शकतो. क� �ीकरणाची �व�ृी उ�पादन िनद�शाकंाने �भािवत 
होते जी एकूण उ�पादनाम�ये उ�पादन खचा�चे �माण दश�वते. डी-ए�लोमेरिेट�ह घटक हे 
उ�ोगा�ंया �थानाचे िवक� �ीकरण करतात. उदाहरणे - �थािनक कर, जिमनीची िकंमत, 
िनवास�थान, कामगार खच� आिण वाहतूक खच�. 

म�ुय उि�� ेऔ�ोिगक �थाना�या िस�ातंाचीआहेत – 

१.      उ�ोगाचे िकमान खचा�चे �थान िनि�त करा. 

2.      उ�ोगा�या �थाना�या िनवडीम�ये वाहतूक खच� मह�वाची भूिमका बजावते हे 
�थािपत करा. 

3.      हे िस� करा क� सामािजक-आिथ�क आिण राजक�य प�रि�थती िवचारात न घेता, 
उ�ोगा�ंया िठकाणी वाहतूक खच� साव�ि�क आह.े 

इतर िस�ातंा�ंमाणे, वेबर यानंी देखील काही गृहीतके माडंली - 

१.   भू�देश िकंवा आराम, हवामान, माती, आिथ�क �यव�था, भू�व�प, तं��ान, �म 
आिण लोकस�ंये�या िवतरणा�या �व�पात हे �े� सामा�यत: एकसमान िकंवा 
सम�थािनक प�ृभाग आहे. 

२.   िवचाराधीन �े�/�देशात �वयं-समथ�क अथ��यव�था आहे. 

३.   बाजारपेठेत प�रपूण� �पधा� आहे. 

४.  �म �थािनक��्या ि�थर (ि�थर) आिण सामा�यतः िनसगा�ने ि�थर आहे परतं ु�देशात 
िविश� वेतन �तरावर (यिुनफॉम�) मबुलक �माणात उपल�ध आहे. 

५.  �देशातील सामािजक-आिथ�क आिण राजक�य वातावरणात एकसमानता आिण 
ि�थरता आह.े 
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६.   उ�ोगपती आिण मजूर ह ेतक� सगंत आिण आिथ�क �य�� आहेत जे अन�ुमे आपला 
नफा आिण वेतन इ�तम कर�याचा �य�न करतात. 

७.   वाहतकु�चा खच� सव� िदशा�ंया वजनानसुार समान आिण �माणात वाढतो. 

८.   उ�पादनाम�ये एका वेळी एकाच उ�पादनाचा समावेश होतो आिण उ�पादन एकाच 
बाजारपेठेत परुवले जाते. 

९.   सव� िठकाणी उ�पादनाला एकसमान मागणी असते, प�रणामी एकसमान िकंमत िमळते, 
आिण �यामळेु कारखाना कमीत कमी खचा��या िठकाणी असेल तर �याला सवा�िधक 
नफा िमळेल. 

१०.   जागाम�ये क�चा माल समान रीतीने िवतरीत केला जात नाही 

११.   बाजारपेठा िविश� िठकाणी ओळख�या जातात आिण िनि�त के�या जातात. 

वेबर�या मते, सभंा�य उ�ोगाचंी िठकाण ेआहते - 

1.      रखेीय �थान - जे�हा उ�ोग एका क��या मालाचा �ोत आिण बाजार 
या�ंयाम�ये ि�थत असतो. असे झा�यास, खालील सभंा�य िठकाणे आहेत: a. क��या 
माला�या �ोतावर, बी. बाजारात, c. म�यवत� िठकाणी. येथे उ�ोगा�या �थानाची 
िनवड क��या मालाचे �व�प आिण उ�पादनादर�यान वजन कमी कर�या�या 
�माणात अवलंबून असते. कापूस कापड आिण चामड्या�या व�तू उ�ोगाला एक रषेीय 
�थान आहे. 

 

आकृती  - 18  रखेीय �थान 
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 2. अ-रषेीय �थान  - जे�हा उ�ोग बाजार आिण एकापे�ा जा�त क��या माला�या 
�ोता�या दर�यान ि�थत असतो. उ�ोगा�या अ-रखेीय �थाना�या बाबतीत, जे�हा 2 
क�चा माल वापरला जातो, ते�हा �या �थानासाठी '�भाव �े�' हा ि�कोण असावा. खालील 
सभंा�य िठकाणे अ. बाजारात; b क��या माला�या �ोतावर (एम1); c क��या माला�या 
�ोतावर (एम2); d वरील तीन दर�यान�या कोण�याही म�यवत� िबंदूवर. 

 

आकृती  - 19 अ-रषेीय (नॉन-िलिनयर) �थान 

 वेबर�या मते उ�ोगाचे  इ�तम �थान या�ार ेिनधा��रत केले जाते: 

    वाहतूक खचा�चा �भाव (सामा�य घटक) 

    �म खचा�चा �भाव (सामा�य घटक) 

    औ�ोिगक समूहाचा �भाव (�थािनक िकंवा िवशेष घटक) 

 १. वाहतूक खचा�ची भूिमका: 

या ि�कोणी �े�ाम�ये, वाहतूक खचा��या िव�ेषणा�ार ेकमीत कमी खचा�चे �थान 
िनमा�ण होऊ शकते. ि�कोणी �े�ाम�ये उ�ोगाचे �थान क��या माला�या �व�पावर 
जवळून �भािवत होते - मग ते श�ु असो िकंवा अश�ु. ��येक क��या मालाचा िनद�शाकं 
आिण क��या माला�या �ोतापासून बाजाराचे अंतर कमीत कमी िकमतीचे िठकाण ठरवते. 

 अ .     एक बाजार (M), एक क�चा माल (R1) ि�थती 3 प�रि�थत�ना ज�म देत-े 

(i)    क�चा माल सव�� उपल�ध आह:े या प�रि�थतीत बाजारपेठ हे सव��म 
�थान आहे, कारण ते उ�पादन यिुनटसाठी वाहतूक खच� कमी करले. 

(ii)  क�चा माल शु�, आिण िनि�त: या �करणात, उ�पादन यिुनट एकतर 
बाजारात िकंवा �ोतावर ि�थत असावे. 



 

 

उ�पादन संघटन: कृषी आिण उ�ोग - 
जागितक �णाली आिण कल 

85 

(iii)  क�चा माल ि�थर आिण �थूल (�हणजे �ि�येवर वजन कमी करतो): 
सव��म �थान �ोतावर असेल. 

 ब.     एक बाजार, दोन क�चा माल (R1, R2) ि�थती 4 प�रि�थत�ना ज�म देत.े 

(i)      R1 आिण R2 दो�ही सव�� आढळतात: बाजारपेठ हे सव��म �थान आहे 
कारण सवा�त कमी वाहतूक खच� �चिलत असेल. 

(ii)     R1 िनि�त आह,े R2 सव�� आढळतो, आिण दो�ही शु� आहते: माक� ट 
हे सव��म �थान आह े कारण ते�हा, R1 साठी वाहतूक श�ुक फ� िदले 
जाईल. 

(iii)    R1 आिण R2 दो�ही िनि�त आिण शु� आहते: माक� ट हे सव��म �थान 
आहे कारण सवा�त कमी एकूण वाहतूक श�ुक �चिलत असेल. 

(iv)   R1 आिण R2 दो�ही ि�थर आिण �थूल आहते: ही एक जिटल प�रि�थती 
आहे, �यासाठी वेबरनेसादर केला "�थािनक ि�कोण". दोन क�चा माल-
R1 आिण R2-आिण माक� ट (M) या ि�कोणा�या तीन मोड तयार करतात. 
वाहतूक श�ुक हे मालाचे वजन आिण वाहतकु��ार ेवाह�न जाणार ेअंतर याचें 
उ�पादन आहे. अशा �कार,े या तीनपैक� ��येक मोड �ार े �थानावर एक 
खेचला जात आह.े असे िदसून येते क� लोह िवतळ�यासार�या वजन कमी 
करणा�या उ�पादन �ि�या क��या माला�या �ोताजवळ असतात, तर 
बेिकंग सार�या वजन वाढवणा�या �ि�या बाजाराजवळ असतात. 

 

 

आकृती  - 20 वेबरचा �थािनक ि�कोण 

II.  मजुरी�या खचा�ची भूिमका: 

वेबरने पढेु �िमक खचा�चे �थानावरील प�रणामाचें परी�ण केले कारण �यानंी मानले क� 
उ�ोग कमीत कमी वाहतूक खचा��या िबंदूपासून कमीत कमी �म खचा��या िबंदूपय�त ि�थत 
असतील; वाहतूक खचा�पे�ा मजरुी�या खचा�त जा�त बचत करणे. मजरुी�या खचा�चा 
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�भाव "वाप�न �प� केला जाऊ शकतो. सव� सम�थािनक (रषेा) सह, वाहतूक खच� �ित 
यिुनट अंतर समान राहील. उदाहरणाथ� , जर िकमान वाहतूक खच� �. R2L वर 300 आिण 
एकूण मजरुीचा �ित टन उ�पादन खच� �. 500, नतंर R2L वर, उ�पादनाची एकूण िकंमत 
(मजरुीचे श�ुक + वाहतूक श�ुक; �. 300+ �. 700) �. 1000. 

�व�त मजरुाचंी आव�यकता अस�यास, कारखाना "O" वर ि�थत असेल कारण �ित टन 
उ�पादन खच� �व�त असेल.  

समान वाहतूक खचा��या िठकाणी रषेा 

 वेबर�या मते, मजूर काही िनि�त िठकाणी क� ि�त असतात आिण मजरुाचंी िकंमत 
िठकाणानसुार बदलते. मजरुीचा खच� वाचव�यासाठी, कमीत कमी वाहतूक खचा��या 
िबंदूपासून औ�ोिगक �लाटंचे �थलातंर केले जाऊ शकते. कामगार खचा�तील सभंा�य 
बचत ही कोण�याही सभंा�य अित�र� खचा�पे�ा जा�त अस�याचे उ�ोगपती मानतो. 

 

आकृती  - 21 इसोडपण 

III.             एक�ीकरणाची भूिमका: 

�म आिण वाहतूक खचा�ची तलुना के�यानतंर, वेबरने उ�ोगा�या एकि�त हो�या�या 
�व�ृीचा प�रणाम तपासला. एकाच िठकाणाह�न दोन िकंवा अिधक उ�ोग चालव�यास 
उ�ोगाचें एक�ीकरण उ�पादन खचा�त कपात करते. ते�हा उ�वते िविवध औ�ोिगक संय�ें 
असलेले अनेक औ�ोिगक उप�म पर�पर शोध�यास सहमत आहेत आिण �ल�टर 
केले�या अवकाशीय िबंदूवर ल�पूव�क काय� करा. जसजसे अिधकािधक उ�ोग एक� येतात 
�या�ंयात दवुा वाढतो व उ�पादन खचा�त बचत होऊ शकते.  
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 C उ�ोगांचे एक�ीकरण - वेबर�या औ�ोिगक �थान िस�ांताची टीका: 

वेबर�या औ�ोिगक �थान िस�ातंाने उ�ोगा�ंया �थानावरील काही मूलभूत �भाव �प� 
केले असले तरी, तं��ान, वाहतूक �यव�था इ�याद�शी सबंंिधत गिृहतके आिण बदलले�या 
प�रि�थतीमळेु �यावर मोठ्या �माणावर टीका केली गेली आह.े खालील�माणे आहेत: 

 

आकृती  - 22 

1.   अनेक समी�काचंा असा िव�ास आहे क� वेबरचे गिृहतक अवा�तव आहे 
कारण �यानंी उ�ोगा�या �थापनेसाठी वाहतूक खचा��या भूिमकेवर जा�त 
जोर िदला होता. मालाची गणुव�ा, �देशाचे �व�प इ�याद�चा उ�ोग 
उभार�यासाठी िवचार करणे आव�यक आहे.  

2.   वेबरने असे गहृीत धरले क� मजरुाचंा अमया�द परुवठा असलेली िनि�त 
कामगार क� �े आहेत. तथािप, िनि�त कामगार क� �े असणे श�य नाही, कारण 
��येक उ�ोग नवीन कामगार क� � े िनमा�ण करतो. �याच�माणे, कोण�याही 
क� �ात कधीही अमया�िदत मजरुाचंा परुवठा होऊ शकत नाही. 

3.   क��या माला�या वाहतकु�चा खच� तयार उ�पादना�ंया तलुनेत तलुनेने 
�व�त आह.े तसेच, लाबं अंतरावर वाहतकु�चे दर सामा�यतः �व�त 
असतात. 

4.   उपभोगाचे कोणतेही िनि�त िबंदू असू शकत नाहीत, कारण �ाहक सव� 
�देशात िवखरुलेले आहेत. 

५.   उ�ोगा�ंया एक�ीकरणा�या भूिमकेत, वेबरने जागेची सम�या, जिमनीची 
उ�च िकंमत, औ�ोिगक �े�ातील उ�च भाडे याकडे दलु�� केले. 
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6.   वेबरने औ�ोिगक �थाना�या गैर-आिथ�क घटकाचंा उ�लेख केलेला नाही 
जसे क� ऐितहािसक आिण सामािजक घटक, जे उ�ोगाचें �थान ठरव�यात 
मोठी भूिमका बजावतात. 

७.   प�रपूण� �पध�ची धारणा ही केवळ एक आदश� ि�थती आह,े कारण वा�तिवक 
जगात दीघ�काळापय�त प�रपूण� �पधा� िटकवणे फार कठीण आह.े 

8.   िकंमत, िकमती आिण समूहीकरणाचा प�रणाम याब�ल वेबर�या गहृीतके 
अजूनही सशंया�पद आहेत. 

टीका आिण मया�दा असूनही, वेबरचा औ�ोिगक �थानाचा िस�ातं िनसगा�त अ�ग�य आह.े 

 ऑग�ट लॉश  यांचा - नफा वाढिव�याचा िस�ांत 

ऑग�ट लॉश या जम�न अथ�शा��ाने 1954 साली िस�ातं �कािशत केला. लॉशने वेबरचा 
सवा�त कमी खचा�चा �थान िस�ातं पूण�पणे काढून टाकला. �या�ंया मते, उ�ोग कमीत कमी 
खचा�त (मजरुी खच� आिण वाहतूक खच�) िठकाणी ि�थत असेलच असे नाही. �याऐवजी ते 
�वतःला अशा भागात शोधून काढेल िजथे जा�तीत जा�त नफा होईल. दसु� या श�दात, 
लॉशने सचुवले क� उ�ोजकांचे एकमेव उि�� (वैयि�क, सहकारी िकंवा रा�य) हे केवळ 
नफा वाढवणे हेच असावे. 

लॉशने �या�या प�ुतकात ि��टलर�या म�यवत� �थान िस�ातंाचा िव�तार केला. 
ि��टलरची म�यवत� �थान �णाली सव��च �माने स�ु झाली, तर लोशची स�ुवात 
सवा�त कमी-�म (�वयपूंण�) शेता�ंया �णालीने झाली, जी िनयिमतपणे ि�कोणी-षटकोनी 
पॅटन�म�ये िवतरीत केली गेली. लॉशने या सवा�त लहान आिथ�क ि�यामंधून ि��टलर�या 3 
�णाल�सह गिणतीय��्या अनेक म�यवत� �थान �णाली �ा� के�या. �याच वेळी, काही 
म�यवत� िठकाणे इतरापें�ा �ीमंत भागात कशी िवकिसत होतात हे �यानंी �प� केले. 
वेबरने प�रपूण� �पध��या आिथ�क ि�थतीत �याचा कमी िकमतीचा �थान िस�ातं माडंला, 
तर लॉशने म�ेदारी असले�या �पध�तील सवा�त मोठ्या संभा�य बाजारपेठेचे िच�ण केले. 
प�रणामी, लॉश उ�पादन खच� आिण बाजार �े�ावरील िभ�न �थानाचंी तलुना क�न 
जा�तीत जा�त न�याचे �थान शोध�याचा �य�न करते. �पधा��मक प�रि�थती�या या 
चौकटीत, िनवडलेले �थान केवळ उ�पादन आिण िवतरण खचा�ऐवजी िव�� आिण 
महसलुावर आधा�रत जा�तीत जा�त न�या�या �थानावर आधा�रत असेल. 

मागणी आिण भर 

उपभोगावर ऑग�ट लॉश�या नफा वाढिव�या�या िस�ातंाने मागणी ही सवा�त मह�वाची 
िनय�ंक  मानली. तसेच, जा�तीत जा�त नफा िमळिव�यासाठी, एकूण उपभोग मह�वाचा 
आहे कारण उपभोग दर िजतका जा�त असेल िततका नफा जा�त असेल. लॉशने 
वा�तू�या  िकंमती कमी कर�यावर सवा�िधक भर िदला कारण िकंमत कमी के�याने 
आपोआपच खप वाढेल. आकृती म�ये दाखिव�या�माणे, हे �प� होते क� जे�हा व�तूची 
िकंमत R व�न P वर घसरते ते�हा M पासून N पय�त वापरात वाढ होते. 
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आकृती  - 23 

(�ोत- https://www.yourarticlelibrary.com/ िनबंध / िनबंध-ऑन-नफा-मोठी-
िस�ातं-ऑफ-ऑग�ट-लॉश / 74856) 

िस�ांताची गृहीतके  

1.    सम�थािनक प�ृभाग (सव� िदशानंा एकसमान भौितक गणुधम� असणे) िवशेषतः जेथे 
क�चा माल समान रीतीने िवतरीत केला जातो. 

2.    व�तू िकंवा सेवाचंा सतत परुवठा होत असतो. 

3.    वाहतूक खच� सव� िदशामं�ये एकसमान आिण थेट �माणात आह.े 

4.   लोकस�ंया समान रीतीने िवतरीत केली गेली आहे आिण �े� कृषी उ�पादनात 
�वयपूंण� आह.े 

५.   खरदेीदार समान रीतीने िवतरीत केले जातात आिण �या�ंयाकडे �े�ासाठी समान 
मागणी, �ान आिण तािं�क कौश�ये असतात. 

6.   लोकामं�ये आिथ�क भेदभाव अि�त�वात नाही, कारण ��येक �य��साठी समान सधंी 
उपल�ध आहेत. 

एखा�ा �देशात अथ��यव�थेची एकसधंता �ा� कर�यासाठी, िस�ातंाला पूव��या 
प�रि�थत��यित�र� आणखी काही अटी आव�यक आहेत - 

 कारखा�यानंी सपूंण� �े�ाला समान सेवा िदली पािहजे आिण कोण�याही �े�ाला 
परुवठ्यापासून सूट िदली जाऊ नये. 
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 न�या�या �ेणीत आिण �माणाम�ये एक�पता असावी. असामा�य नफा झा�यास, 
नवीन कंप�या �या�ंया �लाटंम�ये �वेश कर�याचा आिण �थापन कर�याचा �य�न 
क� शकतात. 

 �ाहकानंा इतर लगत�या भागातून िमळणा�या उ�पादनांची तरतूद असणे आव�यक 
आहे. 

 उ�पादक आिण �ाहक दोघेही �थानावर समाधानी असले पािहजेत. इ�तम �थानामळेु 
फम�ला नफा िमळणे आव�यक आहे आिण �ाहकानंा सतं�ु करणे आव�यक आहे. 

 �ाहक, उ�पादक आिण भौगोिलक �े�ाचंी एकूण स�ंया चागं�या �कार े प�रभािषत 
केली पािहजे आिण िव�ततृ नाही. कारण एका छोट्या �े�ातील मया�िदत स�ंयेतील 
उ�पादक अडचण�वर मात क�न मूठभर �ाहकानंा पूण�तः संत�ु क� शकतील.  

उ�ोगा�ंया िव�तारासाठी, उ�पादक �े�ात समतोल साधणे अिनवाय� आहे. जर एकच 
उ�ोजक उ�पादन �ि�ये�या िव�ततृ �े�ात �वेश करतो, तर िवतरणाची िकंमत आपोआप 
जा�त होईल. तथािप, जे�हा अनेक लहान उ�पादक �वतं� �देशात उ�पादन �ि�येत 
गुतंलेले असतात, ते�हा िवतरण खच� कमी होतो आिण वाढ�या �पध�मळेु उ�पादनाची 
काय��मता आिण उ�पादनाची िकंमत कमी होते. आिण प�रणामी, न�यात वाढ होईल. 
वाढ�या �पध�मळेु वैयि�क उ�पादन यिुनट्सचे �े� कमी होईल. कमी झाले�या �े�ाम�ये 
अनेक लहान उ�पादक �े�े उदयास येतील आिण �यामळेु कोणतेही �े� सेवािवरिहत 
राहणार नाही. या सपूंण� प�रि�थतीने षटकोनीला एक आदश� बाजार आकार मानले आिण 
िविवध उ�पादनांचे �यापार �े� अशा षटकोन�चे जाळे �हणून पािहले. षटकोनी वतु�ळाकार 
�व�पापासून कमीत कमी िवचिलत होते आिण प�रणामी, िदले�या मागणी�या 
परुवठ्याम�ये वाहतूक खच� कमी करते. �हणून, हे सै�ािंतक मॉडेल �थािपत कर�यासाठी 
लॉशने िवकासाचे 3 वेगळे ट�पे ��तािवत केले -   

1.      जर एखा�ा उ�पादनाची परुशेी आिण समिमतीय मागणी बाजारात असेल, तर 
बाजारातील प�रि�थती मागणी शकूं�ार े �प� केली जाऊ शकते. िविश� उ�पादनाची 
�भावी मागणी शकूं�या आकारमानाइतक�च असेल. आकृतीम�ये, P हा उ�पादक आह े
आिण मागणी व� QF वर पडलेला आहे. पी िकंवा िकंमत रषेा वाहतूक खच� आिण 
अंतरा�ार ेसयं�ुपणे िनयिं�त केली जाते. िकंमत P पासून F पय�त वाढली आह.े PQ (Y-
axis) रषेेत, �माणाची मागणी PF आिण QF म�ये मोजली जाते. 
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 आकृती  - 24 

 

(�ोत- https://www.yourarticlelibrary.com/essay/essay-on-the-profit-
maximisation-theory-of-august-losch/74856) 

 जे�हा अंतराचे माप PF असते आिण P भोवती िफरवले जाते, ते�हा गोलाकार बाजार �े� 
तयार होते, F िबंदू�ंया �थानाने बाधंलेले असते, जेथे िकंमत खूप जा�त होते. PQF �या 
रोटेशनने उ�पािदत केले�या शकूंची मा�ा एकूण िव��चे मू�य देते. मागणी शकूं �थािपत 
करतो क� पिह�या ट��यात क� �ापासून दूर वतु�ळाकार �यापार �े�े तयार होतात, जेथे 
वाढ�या अंतरासह �माणाची मागणी कमी होते. 

2.      दसु�या ट��यात अनेक कारखा�या�ंया एका�तेसह एक िव�तीण� गोलाकार �े� येते. 
िव�ततृ बाजार �े� आपोआप फायदेशीर ऑपरशेनल �े�ास ज�म देईल आिण 
कंप�यामंधील वाढती �पधा� मोठ्या बाजार �े�े आिण �ाहकानंा काबीज करले. अस े
असूनही, सीमा �े�ाम�ये एक �रकामा असणे आव�यक आहे. आकृतीत दश�िव�या�माणे 
वतु�ळाकार �े�ा�या बाहेर असले�या जागा �र� आहेत आिण नैसिग�क�र�या इतर उ�ोग हे 
सभंा�य बाजार �े� काबीज क� शकतात. अशा �कार,े �या असरुि�त �देशात नवीन 
उ�ोगाचंा ओघ आ�याने बाजार �े� सकुंिचत होईल. ज�ेहा एका बाजारा�या दसु� या 
�े�ाम�ये घसुखोरी के�यास वतु�ळाकार बाजार �े� िवकृत होईल ते�हा हे आणखी कमी 
होईल. 

आकृती  - 25 

 

(�ोत-https://www.yourarticlelibrary.com/essay/essay-on-the-profit-
maximisation-theory-of-august-losch/74856) 
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3. ितसरा ट�पा दोन बाजार �े�ामंधील म�यवत� जागा कमी कर�याचा सा�ीदार आहे 
आिण �र� जागा नवीन उ�ोगाचें ल�य बनते. नवीन कंप�या �हॅ�यूमम�ये �वत: ला 
�थािपत के�यामळेु, पूव��या उ�ोगाचें अंतराळ कमी होते �यामळेु मागील वतु�ळाकार 
पॅटन�चा वेगवान �य�यय िनमा�ण होतो. प�रणामी, उ�ोगाचें बाजार �े� एक षटकोनी 
आकार �ा� करते. लॉश�या मते, जे�हा जे�हा कोण�याही �े�ाम�ये अनेक षटकोनी 
असतात, एकमेकावंर पडलेले असतात आिण एखा�ा िविश� क� �ाभोवती असते ते�हा 
एक महानगर वाढते. दसु�या श�दातं, शहरा�या क� �काभोवती िविवध व�तूंचे अस�ंय 
षटकोनी (बाजार �े�) वाढतात.  

आकृती  - 26 

 

(�ोत-https://www.yourarticlelibrary.com/essay/essay-on-the-profit-
maximisation-theory-of-august-losch/74856) 

नफा वाढिव�या�या िस�ांताचे गुण: 

1.   लॉशने औ�ोिगक �थाना�या पूव��या ग�धळले�या वग�करणात स�ुयव�था 
पनुस�चियत कर�याचा �य�न केला. 

2.   औ�ोिगक �थानावरील मागणी�या िवशालते�या �भावाचा िवचार करणार ेते पिहले 
�य�� होते. 

3.   �यानंी �थान िव�ेषणाचा मह�वाचा िनधा�रक �हणून �पध��या भूिमकेवर जोर िदला. 

4.   लॉशने �वीकारलेली गणना साधी आिण कोण�याही िठकाणी सहज लागू होते. 
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५.   समतोल सकं�पना िवकिसत केले�या �थान िस�ातंामं�ये कदािचत सवा�त मोठे 
योगदान आहे. 

नफा वाढिव�या�या िस�ांता�या मया�दा : 

1.      िस�ातं वा�तिवकते�माणे अमूत� आह,े केवळ दिुम�ळ �सगंी या घटना घडू शकतात. 

2.      तो मागणी overstressed. 

3.   एकसधं �देशाची गहृीत धरलेली प�रि�थती, क��या मालाचे समान िवतरण, 
सा�ंकृितक एकसधंता, समान वाहतूक दर आिण लोकाचंी चव या गो�ी ��य�ात 
कधीच येत नाहीत. 

4.    माक� ट्स अनेकदा ओ�हरलॅप होतात आिण एकाक� होत नाहीत. �हणून, लॉशने 
दश�िव�या�माणे, एकक/उ�ोजक आिण �याची बाजारपेठ यां�यात �थान समतोल 
�विचतच आढळतो. जसजसे अिधक कंप�या िदसतात तसतसे नफा कमी झाला 
आहे. 

५.    बाजारातील मागणीब�ल लॉशची क�पना खूपच सोपी होती. ��य�ात, एखा�ा 
उ�ोजकाला �या�ंया �थािनक िनण�याचंा आधार �हणून मागणीचा अंदाज ये�यापूव� 
अनेक सम�यानंा सामोर ेजावे लागेल. 

6.    लॉशने दलु�� केले क� राजक�य िनण�य औ�ोिगक �थानाम�ये आिण िविवध �देशा�ंया 
तािं�क िवकासातील िभ�नताम�ये मह�वपूण� भूिमका बजावतात. 6. क��या 
माला�या िकंमतीतील तफावत आिण मजूर मजरुीचे दर यो�य�र�या िदले गेले नाहीत. 

७.    �ायोिगक अ�यासात िस�ातंम�ये क�पना के�या�माणे असा कोणताही नमनुा 
िदसणार नाही.   

३.१३  जागितक�करण आिण उ�ोगाचें �थान बदल 

जागितक�करण ही म�ुयतः मािहती, व�तू, क�पना, सा�ंकृितक मू�ये, भाडंवल, सेवा 
आिण लोका�ंया एकाि�मक जागितक अथ��यव�थेपे�ा अिधक वेगाने आिण मोठ्या 
�माणावर अिनब�ध �वाहा�ारे चालणारी �ि�या आह.े जागितक अथ��यव�थेवर प�रणाम 
करणारी सवा�त मह�वाची श�� �हणून ती ओळखली जाते. जागितक�करणाची चार 
प�रमाणे आहेत: आिथ�क जागितक�करण, जागितक मत िनिम�ती, लोकशाहीकरण आिण 
राजक�य जागितक�करण; आिण यापैक� एका प�रमाणातील बदलामळेु दसु�या प�रमाणात 
बदल घडतील. मािहती, व�तू आिण लोकाचंा जागितक �वाह आिथ�क िवकासाचे नमुने 
बदलत आहते. �थािनक �वयपूंण�ता जागितक पर�परावलबंनाला माग� देत आह े कारण 
लोक आिण िठकाणे वाढ�या �माणात जोडली जात आहेत, कधीकधी मोठ्या अंतरावर. 
आिथ�क जागितक�करणाचे जगा�या �यवसाय, िवपणन आिण �यापारावर अनेक वैिश�्ये 
आिण �भाव आहेत. �यापार हा आिथ�क जागितक�करणाचा कणा आहे. 
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19�या शतकात औ�ोिगक �ातंी�या काळात जागितक�करणाला वेग आला. जसजसे 
कारखाने स�ु झाले, तसतसे अिधक कंप�यांनी �या�ंया उ�पादनासाठी आिण 
गुतंवणकु�साठी जिमनीचा वापर केला, व�तूंची जागा बदलून एकमेकानंा िवकली. 
जागितक�करणा�या �ि�या समकालीन औ�ोिगक भूगोलातही मह�वाची भूिमका 
बजावतात,  

जसजशी जागितक अथ��यव�था अिधक एकाि�मक झाली आिण वाहतूक खच� कमी झाला, 
तसतसे मोठ्या �माणात संकुलामं�ये उ�पादन क� ि�त कर�याचे फायदे कमी झाले; 
प�रणामी 20 �या शतकात पो�ट-फोिड��ट, लविचक उ�पादनाकडे वळले. फोिड�झम नतंर 
जागितक�करणामळेु उ�पादन तं��ान (�वयंचिलत साधने), �यवहार तं��ान (सगंणक-
आधा�रत) आिण अिभसरण तं��ान (उप�ह) यासंार�या तांि�क �गतीचा अनभुव आला 
�यामळेु कंप�यानंा जमीन आिण कामगार खचा�तील �थािनक फरकाचंा फायदा घेणे आिण 
मोठ्या बाजारपेठामं�ये सेवा देणे सोपे झाले.  

कंप�या आंतररा��ीय झा�यामळेु, �याचंी थेट िवदेशी गुतंवणूक (FDI) वाढते आिण �याचें 
उ�पादन �या�ंया परदेशी �ाहकावंर क� ि�त होते. उदाहरणाथ� बाब� डॉल तयार कर�यासाठी: 
क�चा माल तैवान आिण जपानमधून आणला जातो; िफलीिप�स, इंडोनेिशया आिण 
चीनम�ये एकि�त; प�टचे िडझाइन आिण अंितम कोट यनुायटेड �टेट्समधून आले आहते. 
तथािप, आउटसोिस�ग हा आज�या उ�पादन आिण सेवा उप�मा�ंया वाढ�या आंतररा��ीय 
सरंचनेचा फ� एक छोटासा भाग आहे. जागितक�करणा�या जागितक अथ��यव�थेम�ये 
�ा�सनॅशनल कॉप�रशे�स (TNCs) अिधक मह�वा�या बन�या आहेत. TNCs (बह�रा��ीय 
कंप�या �हणूनही ओळख�या जातात) या खाजगी कंप�या आहेत �यानंी परदशेी रा��ामं�ये 
शाखा काय� �थापन केली आहेत. 

३.१४  नवीन औ�ोिगक �े�े - पूव� आिशयाई आिण दि�ण-पूव� आिशयाई 
अथ��यव�था 

लविचक उ�पादनातील �गतीमळेु, अनेक ज�ुया उ�पादन �े�ानंी िनऔ ��ोगीकरण 
अनभुवले. यािशवाय कमी मजूर खचा�ची िठकाणे आिण काय�ाचें यो�य िम�ण नवीन 
औ�ोिगक �देश बन�यासाठी आकिष�त झाले. राजकारण, कायदे, भाडंवल �वाह आिण 
कामगार उपल�धता यातील बदलामंळेु नवीन औ�ोिगक �े�े उदयास आली. पूव� आिशया, 
िवशेषतः औ�ोिगक�करणाचा एक मह�वाचा नवीन �देश बनला. दि�ण को�रयापासून 
िसगंापूरपय�त, पॅिसिफक महासागराला लागून असलेली बेटे, देश, �ातं आिण शहर े
औ�ोिगक�करणा�या उ�मादात अडकली आहेत �यामळेु पॅिसिफक �रम हा भौगोिलक श�द 
उ�पादनाचा समानाथ� बनला आह.े 20 �या शतका�या स�ुवातीपय�त, जपान ही पूव� 
आिशयातील एकमेव जागितक आिथ�क श�� होती. उ�पादनाची इतर क� �े अि�त�वात 
होती, परतं ुजपान�या औ�ोिगक साम�या��या �ादेिशक वच��वाला ते धोका न�हते. 1960 
आिण 1970 �या दशकात दि�ण को�रया, तैवान, हागँकागँ आिण िसगंापूर या पूव� आिण 
आ�नेय आिशयातील तथाकिथत चार वाघां�या उदयाने िच� बदलू लागले. कामगार-क� ि�त 
उ�ोगानंा कमी �म खच� असले�या भागात �थलातं�रत करणे, िवकसनशील उ�ोगाचें 



 

 

उ�पादन संघटन: कृषी आिण उ�ोग - 
जागितक �णाली आिण कल 

95 

सरं�ण कर�यासाठी सरकारी �य�न, िश�ण आिण �िश�णातील सरकारी गुतंवणूक यामळेु 
नवीन औ�ोिगक देश (NICs) �हणून उदयास आले.  

या सव� एनआयस�नी 19�या शतकात यरुोप�माणेच शेतीतून उ�ोगाकडे वळ�याचा अनभुव 
घेतला. दि�ण को�रयाने तादूंळ उ�पादन करणा�या गरीब देशापासून ऑटोमोबाईल आिण 
उ�च-तं��ान उ�पादनांवर ल� क� ि�त करणा�या औ�ोिगक महाकाय देशापय�त िवकिसत 
केले. याने ऑटोमोबाई�स आिण �डँ िपयानोपासून कॅ��यलेुटर आिण कॉ��यटुरपय�त 
उ�पादनाचंी िनया�त करणार े मह�वपूण� उ�पादन िज�हे िवकिसत केले. यापैक� एक 
िज��ाची राजधानी सोल आहे (एकूण 10.29 दशल� लोकस�ंया आिण 16,000 
लोकाचंी घनता �ित चौ. िकमी.). तैवान�या आिथ�क िनयोजकानंी वैयि�क सगंणक, 
दूरसचंार उपकरणे आिण इतर उ�च-तं� उ�पादनासंह उ�च-तं��ान उ�ोगानंा �ो�साहन 
िदले. अलीकडे, दि�ण को�रयाने अशाच िदशेने वाटचाल केली आह.े िसगंापूर�या 
औ�ोिगक िवकासावर �याची भौगोिलक प�रि�थती आिण कामगारा�ंया बदल�या जागितक 
आिथ�क िवभागणीचाही �भाव पडला. साम�रक��्या मलय �ीपक�पा�या टोकावर 
असलेले, िसगंापूर हे 5 दशल�ाह�न अिधक लोक व�ती असलेले एक छोटेसे बेट आह.े 
अ�या� शतकापूव�, िसगंापूर हे म�ुयतः रबर, लाकूड आिण तेल यासंार�या उ�पादनासंाठी 
एक ए�ेंपॉट (�ा�सिशपम�ट पॉइंट) होते; आज, �या�या परक�य कमाईचा मोठा िह�सा 
उ�पािदत व�तूं�या िनया�तीतून आिण अिधकािधक उ�च तं��ान उ�पादनामंधून येतो. 
िसगंापूर हे चतथु��ेणी उ�ोगासंाठी, जागितक बाजारपेठेत सेवा आिण कौश�ये िवक�याचे 
क� � आहे. 

चीन�या औ�ोिगक क� �ा�या वाढीने या देशाचे वण�न जगाचे काय�शाळा �हणून केले आह.े 
चीन�या अथ��यव�थेचे उदारीकरण 1978 म�ये देशाला आंतररा��ीय �यापार आिण 
परदेशी गुतंवणकु�साठी खलेु क�न स�ुवात झाली. 1950 �या दशकात हागँकागँने सात 
दशकापूंव� केवळ �यापारी वसाहतीमधून कापड आिण �काश उ�पादनासंह जागितक 
आिथ�क ��यावर �फोट केला. िवपलु, �व�त �मावर आधा�रत या उ�ोगाचें यश, िव�तु 
उपकरणे, उपकरणे आिण इतर घरगतुी उ�पादना�ंया वाढ�या उ�पादनानतंर होते. 
हागँकागँ�या प�रि�थतीज�य फाय�ांनी �या�या आिथ�क निशबात मोठा हातभार लावला. 
ही वसाहत म�ुय भू�देशातील चीनचे जगाचे �वेश�ार बनले, एक गजबजलेले बंदर, 
आिथ�क क� � आिण �ेक-ऑफ-ब�क पॉइंट, िजथे माल वाहतकु��या एका मोडमधून दसु�या 
िठकाणी ह�तातं�रत केला जातो. देश िवशाल आह ेआिण भरपूर ससंाधने आहेत. चीनने 
अथ��यव�थे�या औ�ोिगक�करणाला गती दे�याची योजना आखली आिण �या�ंया 
िनण�यामंळेु अनेक मोठे आिण कमी औ�ोिगक िज�हे िनमा�ण झाले. रा�य िनयोजन 
िनयमांनसुार, �देशातील कोळसा आिण लोखडंा�या साठ्यांवर आधा�रत जड उ�ोगा�ंया 
वाढीमळेु, ईशा�य िज�हा चीनचा औ�ोिगक क� � बनला. शाघंाय आिण चागं िजयागं िज�हा, 
चीनमधील दसु�या �माकंाचा औ�ोिगक �देश, देशातील सवा�त मोठे शहर शाघंाय आिण 
�या�या आसपास िवकिसत झाला आहे. शाघंाय आिण वहुान या दो�ह�चा समावेश 
असलेला चागं िजआंग िज�हा रा��ीय अथ��यव�थेत मोठा वाटा �हणून �िस� झाला आहे. 
आधिुनक गगनचुबंी इमारती स�या चीन�या शहरी-आिथ�क आिण �शासक�य 
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पदान�ुमा�या शीष��थानी असले�या शहरा�ंया �कायलाइनवर वच��व गाजवतात—�यात 
बीिजगं, शाघंाय. �याच वेळी, ईशा�य चीनचा “र�ट बे�ट” बनला आहे कारण �याचे अनेक 
सरकारी कारखाने िवकले गेले आहेत िकंवा बंद झाले आहते िकंवा �मतेपे�ा कमी काय�रत 
आहेत. "र�ट बे�ट" म�ये उ�च बेरोजगारी आहे आिण आिथ�क वाढ थाबंली आहे. पूव�  
आिण दि�णेकडील �ातं मोठ्या उ�पादन प�्यामं�ये वाढले आहेत आिण पॅिसिफक 
�रम�या या भागाचा नकाशा बदलला आह.े अशा �कार े चीन जगातील सवा�त मोठा 
िनया�तदार बनला आहे आिण �याची ऊजा� आिण क��या मालाची मागणी आता �मखु 
ससंाधना�ंया जागितक परुवठ्यावर प�रणाम करत आहे. 

तथािप, यापैक� अनेक NIC अथ��यव�थानंा 1997-98 �या आिथ�क सकंटात, 2008 
मधील जागितक मंदीचा सामना करावा लागला आिण प�रणामी 2009 म�ये जागितक 
अथ��यव�था आकंुचन पावली. परतं ुया आिथ�क अडचण�वर मात कर�यासाठी या �े�ाला 
अनमुती देणा� या अनेक सधुारणांनी बळकट केले. पूव� आिण आ�नेय आिशयातील 
अथ��यव�था आिण चार वाघ एक शि�शाली �ादेिशक आिण आतंररा��ीय आिथ�क 
भूिमका बजावत आहेत. 

३.१५  िनया�त �ि�या �े� (EPZ) 

िनया�त �ि�या �े� (EPZ) हे िवकसनशील देशामंधील भौगोिलक��्या प�रभािषत केलेले 
�े� आहेत, �याचा हेतू िनया�त-देणार ंथेट िवदेशी गुतंवणूक (FDI) आकिष�त कर�यासाठी 
अडथळाम�ु वातावरण आिण �याम�ये काम करणा�या कंप�यानंा िवशेष �ो�साहन �दान 
क�न आह.े दसु�या श�दातं, EPZ हे परदेशी स�ंथाकंडून गुतंवणकु��ार ेआिथ�क वाढीस 
�ो�साहन देऊन �यावसाियक आिण औ�ोिगक िनया�त वाढिव�यासाठी �थापन केलेले �े� 
आहे. EPZ चे म�ुय उि�� े आिण फायदे �हणजे अपारपं�रक िनया�ती�ार े परक�य चलन 
कमाईतून होणारी वाढ, उ�प�न वाढीसाठी नोक�याचंी िनिम�ती आिण कामगार कौश�ये 
िवकिसत करणे, थेट िवदेशी गुतंवणकु�चे आकष�ण आिण तं��ाना�या ह�तातंरणास 
�ो�साहन देणे. हे �े� देशा�या िनया�त �यवसायाला बळकट कर�यासाठी �थापन केले गेले 
आहेत, कारण EPZ िनया�त-क� ि�त गुतंवणूकदारानंा देशातंग�त गुतंवणकु��या वातावरणाशी 
सबंंिधत अनेक फायदे देते. बह�तेक EPZs एक सरलीकृत �शासक�य वातावरण, विध�त 
पायाभूत सिुवधा, जमीन आिण कारखा�या�या शेलम�ये �वेश आिण िव�सनीय उपयोिगता 
सेवा देतात. �थापनेपय�त, EPZ चे मह�व नाटक�य�र�या वाढले आह,े एकूण �यवसाया�या 
�माणात वाढ झाली आह,े �या�ंया �े�ाम�ये झोन असले�या रा��ाचंी स�ंया आिण 
�याम�ये काय�रत कंप�याचंी सं�या. 

EPZs �थम 19�या शतकात िसगंापूर, हागँकागँ आिण िज�ा�टर येथील बंदरावंर म�ु 
�यापार �े�ा�या �पात िदसू लागले. 1930 म�ये औपचा�रकपणे अंमलात आणलेले, 
EPZs देशाम�ये परदेशी गुतंवणकु�ला �ो�साहन देतात. 1970 �या दशकापय�त, या 
झोनची लोकि�यता एवढी झाली क� अनेक देशानंी �गत रा��ाकंडून गुतंवणूक क�न 
�या�ंया अथ��यव�थेला चालना दे�यासाठी य�ंणा वापरली. 2006 म�ये, अंदाजे 130 
देशानंी 3,500 पे�ा जा�त EPZ ची �थापना केली. भारतात, पिहला EPZ 1965 �या 
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स�ुवातीला काडंला येथे �थापन कर�यात आला. दसुरा EPZ, SEEPZ (सातंा�ूझ 
इले��ॉिन�स ए�सपोट�  �ोसेिसगं झोन) 1974 म�ये महारा��ात �थापन कर�यात आला. 
�यानतंर, सरकारने NEPZ (नोएडा) असे आणखी चार झोन �थापन केले. 1980 �या 
दशका�या म�यात उ�र �देशम�ये िनया�त �ि�या �े�), तािमळनाडूम�ये MEPZ (म�ास 
िनया�त �ि�या �े�), केरळम�ये CEPZ (कोचीन िनया�त �ि�या �े�), आिण FEPZ 
(फा�टा िनया�त �ि�या �े�) पि�म बंगालम�ये; तर आं� �देशातील VEPZ 
(िवशाखाप�णम िनया�त �ि�या �े�) 1994 म�ये काया� ि�वत कर�यात आले. सरुत EPZ 
1998 म�ये काया�ि�वत झाले. 

उि�� े– 

 िनया�त आिण परक�य चलन कमाई वाढव�यासाठी आंतररा��ीय बाजारात 
िनया�तीची श�यता वाढिवणे.  

 रोजगार िनमा�ण क�न जीवनमान उंचावणे. 

 आिथ�क वैिव�य आिण देशात जलद औ�ोिगक�करण. 

 परदेशी तं��ान आिण �यव�थापन कौश�या�या �वेशा�ार े�गत तं��ानाचा वापर 
वाढवणे. 

 थेट परक�य गुतंवणकु�चा िव�तार वाढिवणे.  

 इतर देशाशंी सबंंध मजबूत करणे 

फायदे  

 EPZ म�ये आधा�रत कंप�यानंा कर सवलत�चा फायदा होतो �या सामा�यतः 
दीघ�कालीन �व�पा�या असतात. 

 िनया�तीसाठी सािह�य आिण व�तूंची आयात श�ुक म�ु आह.े 

 EPZ म�ये �गत दळणवळण सिुवधा आिण सधुा�रत पायाभूत सिुवधा आहेत. 

 ते देशी आिण िवदेशी दो�ही कंप�यानंा सामावून घेऊ शकतात. 

 झोन सामा�यत: हवाई आिण सम�ुा�या बंदरां�या प�रसरात असतात, �यामळेु आयात 
आिण िनया�त �ि�या अिधक सोयी�कर बनवते. 

 ईपीझेडम�ये कामगार कायदे अिधक लविचक आहेत. 
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मया�दा  

 �या झोनम�ये �म �ाम�ुयाने मिहला लोकस�ंयेकडे झकुले जातात, तेथे प�ुष 
लोकस�ंयेची बेरोजगारी अ�ाप िनराकरण होत नाही. 

 काही घटनामं�ये, कम�चारी अशा अ�यतं उ�णता �हणून असरुि�त प�रि�थतीम�ये 
जा�त तास काम 

 मजरुी सामा�यत: कमी असते, बह�तेक वेळा आव�यक देशा�या िकमान वेतनापे�ा कमी 
असते. 

चीन, इंडोनेिशया आिण दि�ण को�रया सार�या देशांनी EPZ �या �थापनेचा मोठा फायदा 
घेतला. तथािप, िफलीिप�स सार�या देशानंा EPZ �या खराब कामिगरीचा सामना करावा 
लागला आह.े सिुवधा�ंया �थापनेचा खच� न�यातील न�यापे�ा जा�त आह ेहे एक कारण 
असू शकते. 

३.१६ . िवशेष आिथ�क �े� (SEZ)(SEZ) 

िवशेष आिथ�क �े�ेबह�तेक िवकसनशील आिण अनेक िवकिसत अथ��यव�थामं�ये मोठ्या 
�माणावर वापरले जातात. या भौगोिलक��्या मया� िदत भागात, सरकार िव�ीय आिण 
िनयामक �ो�साहन आिण पायाभूत सिुवधा�ंया आधार े औ�ोिगक ि�या सलुभ करतात. 
अशा�कार ेSEZ हेदेशातील एक �े�  कर�यासाठी तयार केलेले आिथ�क वाढ आहे आिण 
�याच देशातील इतर �े�ापें�ा िभ�न आिथ�क िनयमा�ंया अधीन आह.े SEZ चे आिथ�क 
िनयम एफडीआय कडे झकुतात आिण आकिष�त करतात. ते िवशेषत: िवदेशी गुतंवणूक 
आकिष�त कर�यासाठी आिण तं��ाना�या �गतीला गती दे�यासाठी कर सवलत�चा लाभ 
घेऊन जलद आिथ�क वाढ सलुभ कर�यासाठी तयार केले जातात.  

2018 पय�त, 147 अथ��यव�थामं�ये समुार े 5,400 झोन होते. SEZ िव�तार  हा 
औ�ोिगक धोरणा�ंया नवीन लाटेचा भाग आहे आिण आंतररा��ीय �तरावर मोबाईल 
गुतंवणकु�साठी वाढ�या �पध�ला �ितसाद आह.े अनेक देशानंी िवशेष आिथ�क �े�े (SEZs) 
�थापन केली असताना, िवदेशी भाडंवल आकिष�त कर�यासाठी SEZs चा वापर कर�यात 
चीन सवा�त यश�वी ठरला आहे �यामळेु देशा�या औ�ोिगक ि�याकलापाचंा िव�तार 
झाला. 2000 म�ये, भारताचे िनया�त-आयात (EXIM) धोरण SEZ �या या नवीन 
योजनेकडे वळले. या योजन�तग�त, काडंला, सातंा�ूझ, कोचीन आिण सरुत येथील 
ईपीझेडचे SEZ म�ये �पातंर कर�यात आले. 2003 म�ये, नोएडा, फा�टा, चे�नई आिण 
िवझाग (�याला िवशाखाप�णम �हणूनही ओळखले जाते) येथील इतर िव�मान EPZs 
देखील SEZ म�ये �पातं�रत कर�यात आले. 
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SEZ चे अनेक �कार आहते - 

a.      से�टर-िविश� SEZ - दािगने, इले��ॉिनक हाड�वेअर िकंवा सॉ�टवेअर यासंार�या 
िविश� �े�ातील एक िकंवा अिधक व�तूंचे उ�पादन; आिण एक िकंवा अिधक सेवा 
देखील बनवते. 

b      म�टी-�ॉड�ट SEZ - अनेक व�तूंचे उ�पादन करते िकंवा एका �े�ात िकंवा अनेक 
�े�ामं�ये अनेक सेवा �दान करते. 

c       बंदर िकंवा िवमानतळावर िकंवा म�ु �यापार आिण गोदामांसाठी �यापार आिण 
गोदामांसह SEZ -दोन िकंवा अिधक �े�ामं�ये येणा�या व�तूं�या िनिम�तीसाठी 
अि�त�वात असले�या बंदर िकंवा िवमानतळावरील SEZ. 

 उि�� े

 परदेशी गुतंवणूक वाढवा आिण िनया�तीसाठी आंतररा��ीय �पधा��मक आिण �ास म�ु 
वातावरण �दान करा. 

 पायाभूत सिुवधाचंा िवकास. 

 अित�र� आिथ�क ि�याकलापाचंी िनिम�ती. 

 रोजगारा�या सधंी िनमा�ण करणे. 

 व�तू आिण सेवा�ंया िनया�तीला �ो�साहन. 

फायदे  

 िव�ीय �ो�साहन ऑफर 

 सीमाश�ुक आिण श�ुकातून सवलत 

 जमीन �वेश, परवाने आिण परवाने िकंवा रोजगार िनयम संबंिधत �यवसाय-अनकूुल 
िनयम 

 �शासक�य ससूु�ीकरण आिण सिुवधा. 

 पायाभूत सिुवधाचें समथ�न, िवशेषत: िवकसनशील देशामं�ये जेथे या �े�ाबाहेरील 
�यवसायासाठी मूलभूत पायाभूत सिुवधा खराब असू शकतात. 

मया�दा  

 सरकारचा महसूल बडुाला. 

 िवकासा�या बहा�याने भूसपंादन (�ाम�ुयाने शेतजिमनीचे नकुसान). 
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 SEZ जवळील िठकाणे �हणून �ादेिशक असमानता इतर �े�ापें�ा अिधक िवकिसत 
हो�याची श�यता आह.े 

 SEZ काही फाय�ामंळेु उ�ोगानंा आकिष�त करत अस�याने, काही वेळा काही 
�देशामं�ये ते अऔ�ोगीकरणास कारणीभूत ठरते. 

३.१७  साराशं 

शेती आिण पशधुन सगंोपनाने िशकार आिण गोळा करणे हे जगभरातील सवा�त ल�णीय 
आिण �यापक �ाथिमक ि�याकलाप �हणून बदलले. या स�ंमणास "पिहली कृषी �ातंी" 
�हणून सबंोधले जाते. िनवा�ह शेती आिण �यावसाियक शेती ह े दोन �मखु �कार कृषी 
प�ती आहेत. 1936 म�ये, ि�हटलसीने हवामान आिण कृषी नम�ुयामंधील सबंंधावंर 
आधा�रत जगभरातील 13 �कारचे कृषी �े� रखेाटले. उ�प�न िमळालेली िपके म�ुयतः 
िव��साठी अस�याने, �ामीण शेतजिमनी वापर�याचे �थान िपका�ंया प�रपूण� �थानावर 
आिण बाजारपेठा�ंया �थानावर अवलंबून असते. वॉन थनेुन या जम�न अथ�शा��ाने �थम 
�प�ीकरण दे�याचा �य�न केला आिथ�क अट�म�ये जमीन वापराचे नमनेु, जे आजपय�त 
टीका असूनही �थान िस�ातं आिण आिथ�क सै�ािंतक िवचाराचंा आधार�तंभ मानले जाते. 
�याचा िस�ातं काही गिृहतकावंर आधा�रत होता जसे क� एकसमान भौितक प�रि�थती 
असले�या मैदानी भागात फ� एकच शहर आह.े हे शहर िकंवा क� � हे एक "वेगळे रा�य" 
आहे जे �ामीण भागानंा सव� उ�पािदत उ�पादनाचंा परुवठा करते आिण �या बद�यात, ते 
�या�या सव� तरतदुी आजूबाजू�या �ामीण भागातून �ा� करले �याला अंतभा�ग �हणून 
सबंोधले जाते. वॉन थनेुन मॉडेल ऑफ अॅि�क�चरचे म�ुय उि�� हे आह ेक� बाजारापासून 
अंतरानसुार कृषी जमीन वापर�याची प�त का आिण कशी बदलते हे �प� करणे. �यानंी 
असा यिु�वाद केला क� वेगवेग�या �कार�या जिमनी�या वापरामळेु �ित यिुनट �े�ाम�ये 
वेगवेगळे िन�वळ परतावा िमळतो आिण शेतक�याला िमळणारी िकंमत ही बाजारपेठेतील 
िकंमत वजा क�न बाजारात पोहोचव�या�या खचा�तून काढता येते. "दसुरी कृषी �ातंी" 
औ�ोिगक �ातंी�या प�रणामी कृषी उ�पादना�या नवीन साधना�ंया िवकासावर अवलंबून 
होती. यािं�क�करण, मोटारीकरण, रसायनीकरण आिण वाहतूक आधिुनक�करण शेती. 
यानतंर, ह�रत �ातंी िकंवा "ततृीय कृषी �ातंी" आहे जी कृषी उ�पादनाचा िव�तार 
कर�यासाठी जैवतं��ाना�या वापराशी सबंंिधत आहे. एवढी �गती असूनही, मानवी 
लोकस�ंयेला पोस�याचे आिण िटकवून ठेव�याचे आ�हान आजही एक क� �ीय सम�या 
आहे. द�ुकाळ आिण य�ुामंळेु पूव� भूकबळी पसरली होती. जरी द�ुकाळाचे च� कमी झाले 
असले तरी, अलीकड�या काळात अनेक देश कुपोषण - भूक आिण ल�पणा�या दहुेरी 
ओ�याने ��त आहेत. अ�न सकंटाचा सामना कर�यासाठी, अ�नसरु�ा ही एक सकं�पना 
�हणून उदयास आली �याम�ये सव� लोकानंा नेहमीच �यानंा आव�यक असले�या मूलभूत 
अ�नापय�त भौितक आिण आिथ�क दो�ही �वेश िमळतील. 

औ�ोिगक�करणामळेु जगभरात 'औ�ोिगक �देश' िनमा�ण झाले. क�चा माल, श��, 
कामगार, वाहतूक, भाडंवल आिण बाजारपेठ याचंी उपल�धता हे उ�ोगा�ंया 
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�थािनक�करणावर प�रणाम करणार ेकाही घटक आहेत. औ�ोिगक �ातंीची �ाथिमक चूल 
इं�लंड होती, िजथून पूव� उ�र अमे�रका, पि�म रिशया आिण य�ेुन आिण पूव� आिशयाम�ये 
�सार मा�यिमक चूल औ�ोिगक�करणाची �थापना झाली. आ��ेड वेबर आिण ऑग�ट 
लॉश यानंी औ�ोिगक �थानाचे िस�ातं �थािपत केले �याचे म�ुय उि�� आिथ�क��्या 
सव��म �थान िकंवा जा�तीत जा�त नफा देणा� या उ�ोगाचें इ�तम �थान शोधणे हे होते. 
कालातंराने, जागितक�करणाने नवीन औ�ोिगक �े�े िनमा�ण केली, िनया�त �ि�या �े� 
(EPZ) आिण िवशेष आिथ�क �े� (SEZ) स�ु केले. 

३.१८  तुमची �गती तपासा 

1. खर ेक� खोटे 

अ.  वेबर�या मते, औ�ोिगक समूहीकरणाचा �भाव फम�चे इ�तम �थान िनि�त करतो. 

ब.  नफा वाढिव�या�या िस�ांताची गिृहतके सैलपणे म�यवत� �थान िस�ातंावर आधा�रत 
आहेत. 

क.  लॉशने सचुवले क� उ�ोग कमीत कमी िकमती�या िठकाणी ि�थत असेल. 

ड.  �थलातं�रत लागवडीला इडंोनेिशयाम�ये िम�पा �हणतात 

ई.   फोिड�झम मोठ्या �माणात उ�पादना�या प�त�चा सदंभ� देते. 

2. �र� जागा भरा 

अ)  यूएसए मधील शहरां�या प�रघात भाजीपाला, फळे आिण फुला�ंया सखोल लागवडीला 
__________ �हणतात. 

ब)   �हर - वे�टफेिलया औ�ोिगक �देशाने _______________ पासून लोह खिनज 
िमळवले. 

क)  उ�ोगा�ंया �थाना�या िस�ातंानसुार, उ�ोगा�ंया �थानावर प�रणाम करणार े घटक 
_________________ आिण _________________ आहेत. 

ड)     _____________ �हणजे वेग�या देशात ह�तातं�रत करणे आिण काम पूण� करणे. 

ई)      _____________ उ�ोग िविवध िठकाणी असू शकतात कारण ते कोण�याही 
िविश� क��या मालावर अवलंबून नसतात. 

3. बह�पया�यी �� 

1.   अ�न सरु�ेचे उि�� _______________ हे आह े

a.    परुशेा अ�न परुवठ्याचे उ�पादन सिुनि�त करणे 
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b.   गरज असले�यासंाठी उपल�ध अ�नाचा सरुि�त �वेश 

c.    दो�ही a आिण b 

d.   वरीलपैक� काहीही नाही 

2.      _________________ हा वॉन थनेुन मॉडेलनसुार जिमनी�या वापराचा �म 
आहे 

a .   सरपण आिण लाकूड, बाजारातील बागकाम आिण ताजे दूध, पशपुालन 

b.   बाजारातील बागकाम आिण ताजे दूध, सरपण आिण लाकूड, धा�य पीक 
�याम�ये पडझड नाही 

c.   बाजारातील बागकाम आिण ताजे दूध, पडीत नसलेले धा�य पीक, पशपुालन 

d.   जळाऊ लाकूड आिण लाकूड, धा�याचे पीक, �याची गळती नाही, पशधुन 

3.   ______________ कमीत कमी िकमती�या त�वावर आधा�रत आह े

a.       वेबरचा औ�ोिगक �थान िस�ातं 

b.      लॉशचा नफा वाढिव�याचा िस�ातं 

c.       ि�मथचा अवकाशीय नफा िस�ातं 

d.      वॉन-थनेुनचा कृषी जमीन-वापर िस�ातं 

4.   भारतातील पिहले EPZ _____________ म�ये �थापन कर�यात आले 

a .       महारा�� 

b .      केरळ 

c.       उ�र �देश 

d.      गजुरात 

५.   ______________ हा नफा वाढिव�या�या िस�ातंाचा सवा�त मह�वाचा चल आह.े 

a       मजूर खच� 

b.      परुवठा 

c.       मागणी 

d.      वाहतूक खच� 
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4. खालील ��ांची उ�र े�ा 

   1. उदाहरणासंह जगातील कृषी �े�ाचंी चचा� करा. 

   2. वॉन �यनेुन�या कृषी मॉडेल�या गहृीतके आिण िनयमाचंा थोड�यात साराशं �ा. 

   3. शेती�या आधिुनक�करणावर तपशीलवार न�द िलहा. 

   4. स�ुवाती�या औ�ोिगक �देशाचंी आिण नवीन औ�ोिगक �े�ाचंी थोड�यात चचा�  
करा. 

   5. औ�ोिगक �थान िस�ातंाचें गभंीरपणे मू�याकंन करा. 

३.१९  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े

1.a. खर े

1.b. खर े

1.c. अस�य 

1.d. अस�य 

1.e. खर े

2.a. �क शेती 

2.b. Siegerland 

2.c. �ादेिशक घटक,आिण डी-घटक 

एकि�तए�लोमेरिेट�ह 

2.d. Offshoring 

2.e. फूटलूज 

३.१. c 

3.2. b 

3.3. a 

3.4. d 

3.5. c 
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३.२०  तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

  शेती - शेतीची �था, �याम�ये मातीची मशागत आिण पशधुनाचे सगंोपन समािव� आहे. 

 कृषी �ांती - मंद स�ंमण, समुार े12,000 वषा�पूव� स�ु झाले, चारा तयार कर�यापासून 
ते वन�पती आिण �ाणी पाळ�या�ार ेअ�न उ�पादनापय�त 

एक�ीकरण - एक �ि�या �याम�ये लोक िकंवा ि�याकलापाचें �ल�ट�रगं िकंवा ल� 
क� ि�त करणे समािव� आह.े हा श�द अनेकदा उ�पादन संयं�े आिण �यवसायांना संदिभ�त 
करतो �यानंा जवळचा फायदा होतो कारण ते कुशल कामगार पूल आिण तािं�क आिण 
आिथ�क सिुवधा सामाियक करतात. 

म��यपालनव�य मासे आिण शेलिफश�या कापणीपे�ा िनयिं�त प�रि�थतीत लागवड 
केले�या माशाचंी आिण शेलिफशची शेती. 

बायोटे�नॉलॉजी- पीक उ�पादन वाढव�यासाठी िबया�या�या वाणामं�ये फेरफार 
कर�यासाठी िडझाइन केलेले तं��ान. 

भांडवल - चलनात ठेवलेला पैसा िकंवा अिधक पैसे कमाव�या�या उ�ेशाने गुतंवलेले. 

�यावसाियक शेती - हा श�द मोठ्या �माणावर शेती आिण पशपुालन ऑपरशे�सचे वण�न 
कर�यासाठी वापरला जातो �याम�ये िव�तीण� जिमनीचे तळ, मोठी यािं�क उपकरणे, 
कारखाना-�कारचे कामगार सै�य आिण नवीनतम तं��ान वापरले जाते. 

 कनेि�टि�हटी / जोडणी - जागितक अथ��यव�थेतील नोडची नेटवक� सह इतर नोड्सशी. 

गैर औ�ोिगक�करण  - �ि�या �या�ार े कंप�या �व�तऔ�ोिगक नोक� या इतर �देशात 
हलवतात, नवीन िडइंडि��यलाइ�ड �देश सेवा अथ��यव�थेकडे जा�यासाठी आिण उ�च 
बेरोजगारी�या काळात काम कर�यासाठी सोडून देतात. 

िनया�त �ि�या �े� े (EPZs)प�रघातील - प�रघ आिण अध�-अनेक देशानंी �थािपत 
केलेले �े� जेथे ते परदेशी �यापार आिण गुतंवणूक आकिष�त कर�यासाठी अनकूुल कर, 
िनयामक आिण �यापार �यव�था देतात. 

सुपीक अध�चं� - दि�णपूव� भूम�य सागरी िकना� याजवळील लेबनॉन आिण सी�रयापासून 
ते मेसोपोटेिमया�या (इराकमधील) सखल �देशापय�त िव�तारले�या उ�पादक जिमन�चा 
अध�च�ंा�या आकाराचा झोन. आज�या पे�ा एकेकाळी अिधक सपुीक, हे कृषी आिण इतर 
नवक�पनाचें जगातील सवा�त मोठे �ोत �े� आह.े 

पिहली कृषी �ांती - 10,000 वषा�पूव�ची, पिह�या कृषी �ातंीने वन�पत�चे पालन आिण 
पशपुालन केले. 
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लविचक उ�पादन �णाली - �ि�या�ंया सचंा�ार ेवैिश�्यीकृत औ�ोिगक उ�पादनाची एक 
�णाली �याम�ये व�तूंचे घटक जगभरात वेगवेग�या िठकाणी तयार केले जातात आिण 
नतंर �ाहका�ंया मागणीनसुार आव�यकतेनसुार एक� आणले जातात. 

फोिड��ट - औ�ोिगक उ�पादन आिण �म आयोिजत कर�यासाठी एक अ�यतं सघंिटत 
आिण िवशेष �णाली. ऑटोमोबाईल उ�पादक हे�ी फोड� या�ंया नावाव�न, फोिड��ट 
उ�पादनाम�ये मोठ्या �माणात वापरासाठी �मािणत घटकाचें अस�बली-लाइन उ�पादन 
वैिश�्यीकृत आहे. 

जागितक�करण वाढतो - आिथ�क, राजक�य आिण सा�ंकृितक �ि�याचंा िव�तार 
इतकाक� �या �माणात आिण �भावाने जागितक बनतात. जागितक�करणा�या �ि�या 
रा�या�या सीमा�ंया पलीकडे जातात आिण �याचे प�रणाम वेगवेग�या िठकाणी आिण 
�माणामं�ये िभ�न असतात. 

ह�रत �ांती - काही िवकसनशील देशामं�ये तादूंळ आिण इतर तणृधा�या�ंया उ�च-
उ�प�न, वेगाने वाढणा�या वाणाचंा अलीकडे यश�वी िवकास, �यामळेु �ित यिुनट �े�फळ 
वाढले आिण लोकस�ंया वाढ आिण अ�न गरजा या�ंयातील अंतर नाट्यमयपणे कमी केले. 

सकल देशांतग�त उ�पादन (GDP) - िदले�या वषा�त देशात उ�पािदत केले�या सव� व�तू 
आिण सेवाचें एकूण मू�य. 

हथ� - एक क�पना िकंवा सा�ंकृितक वैिश�्य �या �े�ाम�ये उ�वते. 

कमी खचा�चा िस�ांत - अ��ेड वेबरने िवकिसत केलेले मॉडेल �यानसुार उ�पादन 
आ�थापनाचें �थान तीन गभंीर खच� कमी क�न िनधा��रत केले जाते: �म, वाहतूक आिण 
एक�ीकरण. 

�थलांतर - कायम�व�पी राह�या�या हेतूने िनवास�थानातील बदल. 

न�याने औ�ोिगक�करण करणार े देश - ि�तीय िव�य�ुानंतर औ�ोिगक�करण झालेली 
रा�ये आिण �याचंी अथ��यव�था वेगाने वाढली आहे. 

पो�ट-फोिड��ट व�ड� - उ�पादन प�त��या अिधक लविचक संचा�ार े वैिश�्यीकृत 
आिथ�क �णाली �याम�ये व�तूंचे मोठ्या �माणावर उ�पादन होत नाही; �याऐवजी, 
िवसा�या शतका�या स�ुवातीस क�पनेत नसले�या बह�रा��ीय कंप�या�ंार े उ�पादनाला 
गती िदली गेली आहे आिण जगभर �याचे आउटसोिस�ग केले गेले आहे आिण वेळ आिण 
�थाना�या जवळ जवळ आणले आह.े 

र�ट बे�ट - ईशा�य यनुायटेड �टेट्समधील एक �देश जो एकेकाळी उ�ोगाने वैिश�्यीकृत 
होता. आता तथाकिथत कारण या �े�ाचे �चडं deindustialization. 
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३.२१ . काय� 

१.    जनकु�य��्या सधुा�रत िपकाबं�ल जगभरातील साव�जिनक धारणा अ�यासा. 

2.    अ�न सरु�ेला जागितक आ�हाने महामारीमळेु कशी िनमा�ण होते यावर एक टीप तयार 
करा 

३.२२  पुढील अ�यासासाठी सदंभ� 

1. Bryson John, Henry Nick, Keeble David and Martin Ron, (eds.) (1999): 
The Economic Geography Reader- Producing and Consuming Global 
Capitalism, John Wiley and Sons Ltd., New York. 

2.  Cole, J. P., (1983): Geography of World Affairs, Butterworths, London. 

3.  Fouberg, E. H., Murphy, A. B., & De Blij, H. J., (2015): Human 
geography: people, place, and culture. 11th edition. Hoboken: Wiley, 
USA. 

4.  Grigg David, (1995): An Introduction to Agricultural Geography,  
Routledge, London. 

5.   Hartshorn A. Truman and Alexander W. John, Third edition, (2010): 
Economic Geography, PHI Learning Private Ltd., New Delhi. 

6.   Harrington J.W. and Warf Barney, (1995): Industrial Location- 
Principle, Practice and Policy, Routledge, London and New York. 

7.   Hussain Majid (ed.), (1993): Perspectives in Economic Geography, 
Vols. 1-6,Anmol Publication, New Delhi. 

8.   Knox Paul, Agnew John and McCarthy Linda, (2008): The 
Geography of the World Economy, Hodder Education, UK 

9.   Mazoyer, M., & Roudart, L., (2006): A history of world agriculture: 
From the neolithic age to the current crisis, Monthly Review Press, 
New York. 

10.  Sheppard Eric and Barnes Trevor J., (eds.) (2000): A Companion to 
Economic Geography, Blackwell, Massachusetts. 

11.  Smith, D. M (1971): Industrial Geography: An Economic Geographic 
Analysis, John Wiley & Sons. 

12.  Tarrant, J. R. (1974): Agricultural Geography, Problems in Modern 
Geography Series, John Wiley & Sons. 
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४ 
�थािनक-सामािजक सघंटना – वाहतूक, �यापार आिण सवेा: 

जागितक आकृतीबधं आिण �याचंा कल 

घटक रचना  

४.० उि�� े

४.१ प�रचय 

या अ�यायात त�ुहाला पढुील गो�ी समजतील: 

४.२  वाहतकु�ची सघंटना - पर�परसवंादाचे आधार -सै�ािंतक ��ीकोन वाहतूक आिण 
आंतर-�ादेिशक पर�परसवंादावरील- वाहतूकनोड-�थळे, वाहतूक खचा�ची भूिमका-आिण 
�वाह- अवकाश-सामािजक सलुभता - भारतीय उदाहरणे 

४.३  आंतररा��ीय �यापार िस�ातं- शा�ीय, नव-शा�ीय आिण मा�स�वादी ��ीकोन - 

गभंीर पनुरावलोकन - जागितक�करण आिण आंतररा��ीय बदलती रचना - गॅट ( �श�ुक 
आिण �यापार यासबंधी सव�साधारण करार)  आिण  ड�लू टी ओ  (जागितक �यापार 
सघंटना)  

४.४  �ादेिशक एका�मतेचे तक�  - �कार आिण �तर -�ादेिशक  प�रघासाठी धोरण व �याचंा 
अ�यास - यरुोिपयन यिुनयन ,पे�ोिलयम िनया�त करणा�या देशाचंी सघंटना ( ओपेक), 
आिसयान, साक� , ि��स 

४.५  नवीन आिथ�क उप�म आिण जागितक�करण : िव� आिण सेवा ,औ�ोिगक �ातंी 

४.० उि�� े

या यिुनट�या शेवटी हे क� िशकाल: 

 वाहतूक सघंटना आिण �याचा सै�ािंतक ��ीकोन जाणून घेणे. 

 �थािनक  पर�पर सवंादाचा आधार समजून घेणे. 

 म�यवत�-�थळे, वाहतूक  जाळे  आिण �वाह व वाहतूक खच� जाणून घेणे.   

 आंतररा��ीय �यापार िस�ातंावर चचा� करणे. 

 जागितक�करण आिण आंतररा��ीय �यापाराची बदलती रचना समजून घेणे 
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 आंतररा��ीय �यापारात गॅट ( �श�ुक आिण �यापार यासंबधी सव�साधारण करार)  
आिण  ड�लू टी ओ  (जागितक �यापार सघंटना) ची भूिमका घेणे 

 यरुोिपयन यिुनयन ,पे�ोिलयम िनया�त करणा�या देशाचंी सघंटना ( ओपेक), आिसयान, 
साक� , ि��स सार�या �यापारी गटा�ंया �ादेिशक एक�करण, �कार आिण �तर समजून 
घेणे 

 नवीन आिथ�क ि�याकलाप  �हणजे िव� आिण सेवा उ�ोग यािंवषयी िशकणे 

 चौथी औ�ोिगक �ातंी समजून घेणे 

 ४.१ प�रचय 

या पाठाम�ये वाहतकु�ची संघटना, सै�ािंतक ��ीकोन आिण वाहतूक खच�, �थािनक 
पर�परसवंादाचे आधार या िवषयाचंा अ�यास क� या. गॅट आिण जागितक �यापार 
सघंटना�ंया सदंभा�त आंतररा��ीय �यापार िस�ातं आिण �याची बदलती रचना याचा 
अ�यास केला जाईल. �मखु �यापारी सघंटना आिण यरुोिपयन यिुनयन ,पे�ोिलयम िनया�त 
करणा�या देशाचंी सघंटना ( ओपेक), आिसयान, साक� , ि��स सार�या �यापारी गटा�ंार े
�ादेिशक एक�करणाचा अ�यास केला जाईल. जागितक�करण झाले�या जगातील नवीन 
आिथ�क ि�याकलाप आिण चौथी औ�ोिगक �ातंी याचंाही अ�यास केला जाईल. 

४.२  वाहतूक सघंटना 

वाहतूक, व�तू आिण मािहती हे नेहमीच मानवी समाजाचे मूलभूत घटक रािहले आहेत. 
समकालीन आिथ�क �ि�यामं�ये गितशीलता आिण उ�च पातळी�या �वेशयो�यता याम�ये 
ल�णीय वाढ झाली आहे. दळणवळण, परुवठा, ऊज��या गरजा, उ�पादन सिुवधा आिण 
िवतरण कर�यापय�त�या िविवध �कार�या ि�याकलापासंाठी  समाज वाहतूक �यव�थेवर 
अिधकािधक अवलंबून आहेत. वाहतूक �यव�था िवकिसत करणे हे गितशीलते�या गरजा 
पूण� करणे, आिथ�क िवकासाला पािठंबा देणे आिण जागितक अथ��यव�थेत सहभागी 
हो�याचे आ�हान आहे. 

अंतर, वेळ, �शासक�य िवभाग आिण �थलाकृित यासार�या िविवध मानवी आिण भौितक 
अशा मया�दावंर मात करणे हा वाहतकु�चा एकमेव उ�ेश आह.े 

वाहतूक ही जगभरातील सवा�त मह�वा�या मानवी ि�याकलापापैंक� एक आहे कारण ती 
भूगोलाची मया�दा कमी करते. हा अथ��यव�थेचा एक अप�रहाय� घटक आहे आिण 
�थानामंधील सबंंधांना समथ�न दे�यात �मखु भूिमका बजावतो. वाहतूक ही �देश आिण 
आिथ�क ि�याकलाप या�ंयात दवेु िनमा�ण करते आिण �यामळेु  आिथ�क मू�याची िनिम�ती 
होते.   

वाहतूक प�ती ह ेवाहतूक �यव�थेचा आव�यक घटक आह ेकारण ते गितशीलतेचे समथ�न 
करणार े साधन आहेत. मा�यमा�या आधार े वाहतूक प�तीचे तीन मोठ्या �ेण�म�ये गट 
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केले जाऊ शकतात: जमीन, पाणी आिण हवा. ��येक वाहतूक प�तीची �वतःची 
आव�यकता आिण वैिश�्ये आहेत आिण मालवाहतूक आिण �वासी वाहतकु��या िविश� 
माग�या पूण� कर�यासाठी ते अनकूुल आहेत.  

  �थािनक पर�परसंवादाचे आधार 

�थािनक पर�परसवंादाम�ये लोका�ंया �वाहाची गितशीलता, मालवाहतूक सेवा, ऊजा� 
िकंवा मािहती एका िठकाणाह�न दसु� या िठकाणी िवचारात घेतली जाते. भौगोिलक �े�ावर हे 
�य� केलेले मागणी-परुवठा सबंंध आहेत आिण सामा�यतः पय�टन, �वास, �थलातंर, 
आंतररा��ीय �यापार आिण मािहतीचे �सारण िकंवा भाडंवल यासार�या िविवध 
हालचाल�चा याम�ये समािव� असतात. 

�थािनक पर�परसवंादा�या सै�ािंतक उ�प�ीचे �ेय �� च भूगोलकार ईएल उलमन यानंा 
िदले जाऊ शकते. �यानंी ��तािवत केले क� �थािनक पर�परसवंाद घड�यासाठी तीन 
अटी आहेत; पूरकता, ह�तातंरण�मता आिण ह�त�ेप कर�याची सधंी. 

१.  पूरकतापूरकता �हणज े एका िठकाणी उ�पादनाची मागणी िकंवा तूट आिण दसु� या 
िठकाणी �याच उ�पादनाचा परुवठा िकंवा अिधशेष. उदाहरणाथ�, शहराला भा�याचंी मागणी 
असते तर आजूबाजू�या �ामीण भागात भाजीपाला परुवू शकतो. �थािनक िभ�नता हे 
पूरकतेशी सबंंिधत असणे आव�यक नाही; उदाहरणाथ� � देशाम�ये कोळशाचा तटुवडा 
आहे तर य  देशाम�ये कोळसा अित�र� आह.े � देशा म�ये ऊज�चा वापर �ाम�ुयाने तेल, 
नैसिग�क वायू आिण इतर पया�यी उज�वर अवलंबून आहे. �यामळेु दो�ही देशामंधील 
कोळशाचा �यापार मया�िदत आहे. �हणून, अित�र�-तूट व पूरकता ही व�तू िवशेष  आिण 
आिथ�क िवकासा�या �तरावर अवलंबून असते. 

�थािनक पर�परसवंाद घड�यासाठी परुवठा आिण मागणी ही जोडी आव�यक आहे, �याचा 
अथ� असा होतो क� परुवठा िनमा�ण करणार े �थान अित�र� उ�पादन �दान करते तर 
मागणी िनमा�ण करणा�या �थानाम�ये �यांची कमतरता असते. पर�परसवंादाची िदशा, 
अंतर आिण माग�  हा परुवठा आिण मागणी�या सबंंिधत �थानावंर अवलंबून असतो. पूरक 
सबंंधामंळेु, म�य पूव� आिण यूएसए दर�यान पे�ोिलयमचा �वाह या वर �थािनक 
पर�परसवंाद होऊ शकतो. उदाहरणाथ� �थान A म�ये खिनजांचे अिधशेष आहे आिण 
�थान B म�ये �याची मागणी आहे, नतंर दोन �थानामं�ये �थािनक पर�परसवंाद होऊ 
शकतो. 
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२.  ह�तांतरणीयता- 

ह�तातंरण�मता �हणजे अतंर, वेळ आिण खच� यावर मात क�न �थानामंधील 
पर�परसवंादाची श�यता. जरी दोन �थानामं� ये पूरक परुवठा मागणी सबंंध अि� त� व 
असले तरीही, ह�तातंरणाची िकंमत िमळिवले� या फाय�ापें�ा अिधक अस� यास 
कोणताही सवंाद होणार नाही. अंतरावर मात कर�याची िकंमत अंतराचे घष�ण �हणून 
ओळखली जाते, जी िव�मान वाहतूक, तं��ान आिण उज�ची िकंमत यासार�या घटका�ंया 
अधीन आह.े मागणी आिण परुवठा यां�यातील अंतर िजतके कमी िततके �थािनक 
पर�परसवंाद जा�त. उदाहरणाथ�, उ�च-तं��ानासार�या उ�च मू�या�या कमी-वजना�या 
व�तू जागितक �तरावर ह�तातं�रत कर�यायो�य आहेत तर बाधंकाम सािह�यासार�या 
जड, कमी िकमती�या व�तूंचा वापर सामा�यत: ते जेथे उ�पािदत के�या जातात �या�या 
अगदी जवळ केला जातो. 

मालाचे वजन आिण मू�य तसेच िभ�न वाहतूक प�त��ार ेह�तातंरणीयता पूण� केली जाऊ 
शकते. उदाहरणाथ� पोलाद कारखाने आिण पे�ोिलयम �रफायनरी हे �थान A आहे आिण 
�थान B हे बंदर �े� आहे,  अशा �कार े�थान A हे बंदर �े� (�थान B) जेथे लोह खिनज 
आिण पे�ोिलयम सामा�यतः आयात केले जाते अशा �थाना कडे अिधक कलते. वाहतूक 
�यव�थेची �मता आिण काय��मता सधुा�न ह�तातंरणीय अंतर वाढवले जाऊ शकते.  

३.  ह�त�ेप कर�याची संधी: 

1.    मागणी आिण परुवठा जोडी आव�यक आहे 

2.    �थािनक पर�परसवंाद  

३.     परुवठा िनमा�ण करणार े�थान 

4.     अिधशेष उ�पादन �य�ुप�न 

5.    मागणी �े�ात कमतरता  

 म�य�थी सधंी हा �थािनक पर�परसवंादाचा ितसरा आधार आहे.  ही दोन मानाथ� 
�थानामं�ये ह�त�ेप कर�या�या सधंीची अनपुि�थती िकंवा अपरुपेणा �प� करते. 
कोणतेही ह�त�ेप िकंवा जवळचे �थान नस�यास पूरकता केवळ �वाह िनमा�ण करले. दोन 
पूरक �थानामं� ये होणारा �वाह  ितस� या िठकाणी वळवला जाऊ शकतो. उदाहरणाथ�, 
एखा�ा दकुानाशी �ाहकाचा पर�परसवंाद साध�यासाठी, समान �ेणीचे सामान असणार े

�थािनक सवंाद 

Spatial interaction-  �थािनक पर�परसवंाद 

Supply परुवठा  

Demand मागणी 
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जवळचे दकुान असू नये. �थान C हे �थान B सारखीच वैिश�्ये (�हणजे पूरकता) �दान 
करत अस�यास आिण �थान A �या अगदी जवळ अस�यास, A आिण B दर�यान 
पर�परसवंाद होणार नाही आिण A आिण C मधील पर�परसवंादाने बदलला जाईल. 

 

 वाहतूक आिण आंतर-�ादेिशक पर�परसंवादावर सै�ांितक ��ीकोन 

वाहतकु��या सै�ािंतक �ि�कोनाम�ये आंतर-�ादेिशक पर�परसवंाद समजून घे�यासाठी 
िस�ातं आिण �ितमा समािव� आहेत. एडवड� उ�मन यानंी पूरकता, ह�तातंरण�मता 
आिण ह�त�ेप कर�याची सधंी  या�ंया मदतीने आंतर-�ादेिशक पर�परसवंादाचंा अ�यास 
केला. काही एमई ह�ट�  या�ंया �माणे इतरानंी माडंलेले इतर िस�ातं होते. 1974 म�ये एमई 
ह�ट�   ने �थान िनवडीम�ये गैर-आिथ�क प�रमाण सादर केले आिण ह�ट�  मॅि��सम�ये 
वणा��मक प�तीने सादर केले. 

 वाहतूक खचा�ची भूिमका- म�यवत�-�थळे, वाहतूक जाळे आिण  �थािनक- सामािजक 
�वाह-सुलभता –  

वाहतूक खच� 

वाहतूक खच� वाहतूक सेवा �दा�या�ंार ेआंत�रक�र�या गहृीत धरलेले खच� आहेत. भूगोल, 
पायाभूत सिुवधा, �शासक�य अडथळे, ऊजा� आिण �वासी आिण मालवाहतूक कशी केली 
जाते या�याशी सबंंिधत िविवध प�रि�थत�वर अवलंबून असतात. तीन �मखु घटक, 
�यवहार, जहाजावर माल लादणे आिण अंतराचे घष�ण या�ंयाशी सबंंिधत आहेत, ते वाहतूक 
खचा�वर प�रणाम करतात. 

 मागणी.  मागणी �हणजे िविवध सामािजक-आिथ�क ि�याकलापासंाठी लोका�ंया 
गितशीलता, मालवाहतूक आिण मािहतीसाठी �य�ुप�न काय�. 

म�यवत�-�थळे- वाहतूक �ाम�ुयाने �थानानंा जोडते, बह�तेकदा ते म�यवत�-�थळे �हणून 
दश�िवले जाते. ते िवतरण �णालीम�ये �वेश िबंदू �हणून िकंवा वाहतूक�म�ये म�य�थ �थान 
�हणून काम करतात. ह ेकाय� म�ुय�वे वाहतूक शेवटा�ार ेकेले जाते जेथे �वाह उ�वतात, 
समा� होतात िकंवा एका �थानामधून दसुरय्ा �थानाम�ये ह�तातं�रत केले जातात. उदा. 
�थािनक म�यवत�-�थळे- (जसे क� सबवे �टेशन) पासून जागितक म�यवत�-�थळे- (जसे 
क� बंदर िकंवा िवमानतळ)  
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 वाहतूक जाळे 

 हे प�रवहनाची पायाभूत सिुवधा, �थािनक रचना आिण सघंटना िवचारात घेते.  

 �थान. म�यवत�-�थळे िजथे मागणी मूळ, गतं�य िकंवा स�ंमण िबंदू �हणून �य� केली 
जाते.         

�वाह. नेटवक� वरील रहदारीचे �माण, जे नोड्स आिण िलंकेजने बनलेले आह.े  

४.३  आतंररा��ीय �यापार िस�ातं- शा�ीय, नव-शा�ीय आिण 
मा�स�वादी ��ीकोन - पुनरावलोकन 

�यापार ही दोन �य�� िकंवा स�ंथामं�ये व�तू आिण सेवाचंी देवाणघेवाण कर�याची 
सकं�पना आहे. आंतररा��ीय �यापार �हणजे दोन िभ�न देशातंील लोक िकंवा स�ंथा 
या�ंयातील या देवाणघेवाणीची सकं�पना आह.े लोक िकंवा स�ंथा �यापार करतात कारण 
�यानंा िव�ास आहे क� �यांना याचा फायदा होतो. �यांना व�तू िकंवा सेवांची आव�यकता 
असू शकते. 

ऐितहािसक��्या देशांनी एकमेकाशंी �यापार कसा केला हे समजून घेणे मह�वाचे आहे. 
कालातंराने, अथ�शा��ानंी जागितक �यापाराची य�ंणा �प� कर�यासाठी िस�ातं 
िवकिसत केले आहेत. म�ुय ऐितहािसक िस�ातंानंा  �हटले जाते  आिण देशा�या 
��ीकोनातून आहेत. िवसा�या शतका�या म�यापय�त, देशा�या ��ीकोनातून �यापाराचे 
�प�ीकरण दे�यासाठी िस�ातं बदलू लागले. या िस�ातंानंा आधुिनक �हणून सबंोधले जाते 
आिण ते कारखाना-आधा�रत आहेत. शा�ीय आिण आधिुनक या दो�ही �ेण�म�ये अनेक 
आंतररा��ीय िस�ातं आहेत. 

i) शा�ीय आिण नव-शा�ीय 

शा�ीय राजक�य अथ��यव�था, तसेच नव-शा�ीय िस�ातं, म�ु �यापार 
�वीकारतो.डेि�हड �रकाड�ने  हा  तुलना�मक फाय�ाचा िस�ातं �थम िवकिसत केला. 
�रकाड�चा िस�ातं असे मानतो क� म�ु �यापार फायदेशीर आहे कारण यामळेु रा��ानंा 
उ�पादनात िवशेष कौश�य �ा� होते �यासाठी तलुनेने कमी घटकाचंी आव�यकता असते. 
या �यापाराचा प�रणाम �हणून, रा��े उपभोग�या पय�त पोहोचू शकतील. नव-शा�ीय 
िस�ातंाने नतंर �रकाड��या गहृीतकानंा प�र�कृत केले.  

िभ�न देश वेगवेग�या व�तूंम�ये िवशेष� का आहेत हे �प� कर�याचा �य�न करणारा एक 
िस�ातं �हणजे ह�ेसर-ओहिलन िस�ातं. हा िस�ातं सागंतो क� �या देशानंा उ�पादन 
घटकाकडून जा�त परुवठ्याची आव�यकता असते अशा व�तूंची िनया�त कर�याची �व�ृी 
�या�ंयाकडे असते.  

या अंत����चे राजक�य प�रणाम �हणजे जेथे श�य असेल तेथे  ठरािवक िह�सा , दर िकंवा 
रा��ीय अनदुान यासंार�या �यापारावरील िनब�ध र� करणे, कारण ते जगाचे एकंदर 
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क�याण कमी करतात आिण अकाय��म उ�पादनास कारणीभूत ठरतात. ऐितहािसक��्या, 
19�या शतकातील ि�टनमधील "कॉन� लॉज" िव�� एक�ीकरण हा म�ु �यापार 
समथ�काचंा पिहला मोठा िवजय होता. समकालीन गॅट आिण जागितक �यापार संघटनाम 
टॅ�रफ तसेच नॉन-टे�रफ अडथळे (जसे क� काही व�तूंवर िनयम आिण बंदी) कमी क�न 
�यापाराला �ो�साहन देत आहेत. 

 ii सं�थाचालक 

स�ंथाचालकाचंी म�ु �यापाराब�ल अिधक सिंद�ध भूिमका आहे. कारण ते म�ुयतः  
आिथ�क िवकासा�या रा�य �यव�थापनासाठी अिधक सि�य भूिमका �वीकारतात आिण 
जागितक �यापारासाठी रा��ीय अथ��यव�था खलुी के�याने (खूप लवकर) �या योजनामं�ये 
�य�यय येईल अशी भीती वाटते. तसेच, बह�तेक वेळा क�याण कर�यासाठी िभ�न मानक 
लागू केले जाते. �ेड�रक िल�टने, �य���या उपय�ुतेब�ल िकंवा सपूंण� जगा�या 
क�याणािवषयी शा�ीय लोका�ंया मनःि�थितपासून दूर गेले.. �याऐवजी, ते सामूिहक 
अि�मतेचे �थान �हणून रा��ावर भर देतात. प�रणामी, रा��ीय िनद�शक जसे क�, उ�पादन, 
उ�ोगाचा िह�सा िकंवा देशा�या चलनाचा िविनमय दर हे �ाहका�ंया क�याणाह�न अिधक 
मह�वाचे म�ेु बनतील. समकालीन स�ंथावादी कदािचत िल�टची आिथ�क रा��वादाशी 
मजबूत जोड सामाियक क� शकत नाहीत. तरीही, म�ु �यापारामळेु उ�वू शकणा� या 
राजक�य आिण सा�ंकृितक प�रणामा�ंया प�रणामापंासून स�ंथाचालक सावध आहेत. 

 iii मा�स�वादी आिण िवकासवादी 

काल� मा�स� यानंी �या�ंया िव�ेषणात भाडंवल सचंयनासाठी आंतररा��ीय �यापारा�या 
आव�यकतेवर भर िदला. मा�स�वादी परपंरते काम करणा�या इतरानंी जसे क� काल� 
काउ��क�, रोझा ल�झ�बग�, जएे हॉबसन आिण सहावा लेिनन यानंी नतंर सा�ा�यवादाचे 
िस�ातं िवकिसत केले. �या�ार े नवीन बाजारपेठावंर िवजय िमळवणे हे औ�ोिगक 
अथ��यव�थामं�ये भाडंवलशाही उ�पादन प�तीचे काय� होते. प�रणामी, भाडंवलाचे 
अित�र� मू�य ल�ात ये�यासाठी आिण �यामळेु जगाचा सव� भाग अ�ाप भाडंवलशाही 
उ�पादना�या अधीन नसले�या भागानंा �या�या अिधप�याखाली आण�यासाठी िनद�यीपणे 
आिण िहसंकपणे िव�तार करणे आव�यक झाले. हे ल�ात घे�यासारखे आहे क� येथे म�ु 
�यापार हा शू�य रकमेचा खेळ �हणून पािहला जातो, बह�तेकदा (शारी�रक) बळाचा वापर 
क�न �हणजे वसाहतवादी सै�य, परदेशी समिथ�त ह�कूमशहा आिण आिथ�क दबाव आणून 
िजथे मू�य श��हीनाकंडून शि�शाली �य��कडे ह�तातं�रत केले जाते. 

सा�ा�यवादी िस�ातंाचा एक �कार �हणजे जागितक �णाली िस�ांत इमॅ�यएुल 
वॉलर�टीन यांनी िवकिसत केलेला, �याम�ये रा��ांचा एक गाभा , प�रघाचे शोषण करतो. 
या मॉडेलम�ये, गाभा प�रघातून �व�त क�चा माल आयात करतो आिण महाग उ�पािदत 
माल परत प�रघीय बाजारपेठेत िवकतो. या सरंचनेचा प�रणाम �हणून, गाभा आिथ�क 
उ�पादना�या सवा�त फायदेशीर �े�ानंा �या�या सीमेत ठेवून आपली सपं�ी राख�यास 
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स�म आह,े तर प�रघ गरीबीतून बाहेर पडू शकत नाही (जरी अध�-प�रघाकडे स�ंमण श�य 
आहे) . 

या िवचारसरणीशी काहीशी जोडलेली आहे ते िवकासवादी. तथािप, िवकासवादी, 
भाडंवलशाही�या िवरोधात धोरणा�मक �ातंी �वीकार�याऐवजी स�ुवाती�या 
स�ंथावा�ा�ंया जवळ आहेत. या िस�ातंाचे राजक�य प�रणाम होते, उदाहरणाथ�, 1970 
�या दशकात यूएन मधील �यू इंटरनॅशनल इकॉनॉिमक ऑग�नायझेशन (NIEO) चा ��ताव, 
जो अयश�वी ठरला आिण लॅिटन अमे�रकेतील िविवध रा�यानंी अंदाजे 1930 ते 1970 
पय�त रा��ीय आिथ�क धोरणाचंा पाठपरुावा केला. 

 जागितक�करण आिण बदलती रचना आिण आंतररा��ीय रचना – 

�यापाराची गॅट आिण जागितक �यापार संघटना 

 जागितक अथ��यव�थेम�ये, कोणतेही रा�� �वयपूंण� नसते, ज े व�तू, लोक आिण 
मािहती�या िविश� �वाहाशी सबंंिधत असते. ��येक रा�� �यापारात वेगवेग�या 
पात�यावंर गुतंलेले असते �यामळेु ते जे उ�पादन करते ते िवक�यासाठी, �या�याकडे काय 
कमी आहे ते िमळव�यासाठी आिण काही आिथ�क �े�ामं�ये �या�या �यापार भागीदारापें�ा 
अिधक काय��मतेने उ�पादन कर�यासाठी झटत असतात.  

�याला आंतररा��ीय �यापार मानले जाऊ शकते �याचे �व�प बदलले आह,े िवशेषत: 
म�य�थ व�तूं�या �यापारामळेु आिण जागितक मू�य साखळ��या उदयामळेु  . हा कल 
बह�रा��ीय कॉप�रशेन�या �यां�या उ�पादन मालम�ेचा खच� कमी कर�यासाठी आिण नवीन 
बाजारपेठे�या सधंी िमळ�यासाठी करतो. समुार े 80% जागितक �यापार बह�रा��ीय 
कॉप�रशेन�ार े �यव�थािपत केले�या मू�य साख�यांम�ये होतो. परुवठा साखळी 
�यव�थापन प�त��ार े आंतररा��ीय �यापार उ�पादनापे�ा अिधक वेगाने वाढला आहे. 
जागितक �यापार �वाहाची रचना बदलली आह,े अनेक िवकसनशील अथ��यव�थाचंा 
आंतररा��ीय �यापारात वाढ�या सहभागासह उ�पादन �े�ाम�ये वाढ होत आहे. 

जागितक�करणामळेु उ�पािदत व�तूंचा वाढता �वाह आिण आंतररा��ीय �यापारातील 
�याचंा वाटा वाढला आह.े 1950 पासून�या ��डम�ये मोठ्या �माणात �व (जसे क� तेल) 
आिण कोरड्या आिण सामा�य मालाची खरदेी-िव��ची सापे� घट झाली. आणखी एक 
उदयो�मखु �यापार �वाह िवकसनशील अथ��यव�थामंधून ससंाधनां�या आयातीत वाढ, 
ऊजा�, व�तू आिण कृषी उ�पादने यां�याशी सबंंिधत आहे. जे ससंाधनाचें िनया�तदार �हणून 
�या�ंया पारपंा�रक भूिमकेपासून वेगळे आहे. हे आिथ�क िविवधीकरणाचे तसेच 
राहणीमाना�या वाढ�या दजा�चे सूचक आह.े तथािप, आतंररा��ीय �यापार वाढी�या 
दरातील ल�णीय चढउतार हे िवकास आिण मंदीचे आिथ�क च�, क��या माला�या 
िकमतीतील चढउतार, तसेच िवघटनकारी भू-राजक�य आिण आिथ�क घटनाशंी िनगडीत 
आहेत. 
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21 �या शतका�या स�ुवातीस, जागितक�करणा�या �वाहाला चार ठळक ��डने आकार 
िदला आहे: 

 सततवाढ, आंतररा��ीय �यापार 1980 ते 2015 िनया�तीचे मू�य स�या�या 
डॉलरम�ये मोज�यास 9 पटीने वाढले आहे, तर GDP 6 पट वाढला आहे आिण 
लोकस�ंया 1.6 पट वाढली आहे. 2010 पासून, आंतररा��ीय �यापार समपातळीत 
होताना िदसत आहे. 

 �यावसाियक �वाहा�या ग�ाकरणाची ( कंटेनरायझेशन ) जागितक �यापारा�या 
�माणात  ग�ा  िविश� कालावधीत काही �ि�या क�न तयार केलेले उ�पादनासह,. 
�यापार आिण जीडीपी�या तलुनेत कंटेनरायझेशन वेगाने वाढू लागले. हे िनया�तदार 
आिण आयातदारानंा जोडणा�या इंटरमॉडल �ा�सपोट�  चेनशी सबंंिधत आहे. 

 उदयो�मखु अथ��यव�थां�या �यापाराची, िवशेषत: पॅिसिफक आिशयाम�ये जी 
िनया�त-क� ि�त िवकास धोरणावंर ल� क� ि�त करते जे �यावसाियक सबंंधामंधील 
असतंलुनाशी सबंंिधत आहेत. 

 आंतररा��ीय �यापारासाठी सिदश�हणून बह�रा��ीय कॉप�रशेनची, िवशेषत:अंतग�त 
होणा�या आंतररा��ीय �यापारातील वाटा या बाबतीत. 

गॅट (सामा�य करार आिण टॅ�रफ आिण �यापार)दर आिण �यापारावरील 

सामा�य करार (गॅट) हा अनेक देशामंधील कायदेशीर करार आहे. , �याचा एकंदर उ�ेश 
टे�रफ सार�या �यापार अडथ�यानंा कमी क�न िकंवा दूर क�न आंतररा��ीय �यापाराला 
�ो�साहन देणे हा होता. �या�या ��तावनेनसुार, �याचा उ�ेश "पर�पर आिण पर�पर 
फायदेशीर आधारावर दर आिण इतर �यापार अडथ�यामं�ये ल�णीय घट आिण �ाधा�ये 
दूर करणे" हा होता. 

गॅट हा बह�रा��ीय �यापार करार आह.े दर�यान गॅट वर �थम चचा� झाली. हा आंतररा��ीय 
�यापार सघंटना (ITO) आिण यनुायटेड नेश�स कॉ�फर�स ऑन �ेड अडँ ए��लॉयम�ट 
तयार कर�यात सरकार�या वाटाघाट��या अपयशाचा प�रणाम होता ). 30 ऑ�टोबर 
1947 रोजी सघन वाटाघाटीनतंर तेवीस देशानंी सामा�य करारा�या अंितम काय�ावर 
�वा�री केली. हे 1947 ते 1995 दर�यान�या नऊ फे�याचंा समावेश असले�या जागितक 
�यापार वाटाघाट��या मािलकेत अ�यावत केले गेले आहे. जागितक �यापार सघंटनेने 
आंतररा��ीय �यापारातील �याची भूिमका 1995 म�ये मोठ्या �माणात यश�वी केली . गॅट, 
आिण �याचे उ�रािधकारी WTO, टॅ�रफ कमी कर�यात यश�वी झाले आहेत. �मखु गॅट 
सहभाग�साठी 1947 म�ये सरासरी टॅ�रफ पातळी समुार े 22% होती, परतं ु 1999 म�ये 
उ��वे फेरीनतंर 5% होती. त� या टॅ�रफ बदलांचे �ेय गॅट आिण जागितक �यापार 
सघंटनाला देतात. 
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लागू श�ुक कपात सलुभ कर�या�यित�र�, �यापार उदारीकरणात लवकर गॅट �या 
योगदानाम�ये "िव�ता�रत कालावधीसाठी वाटाघाटी केले�या दर कपात�ना बंधनकारक 
करणे,गैर-भेदभावाची सामा�यता �थािपत मो�ट-फेवड� नेशन (MFN) उपचार आिण 
रा��ीय उपचार ि�थती�ारकेरणे, वाढीची खा�ी करणे हे समािव� आहे. �यापार धोरण 
उपायाचंी पारदश�कता, आिण भिव�यातील वाटाघाट�साठी आिण ि�प�ीय िववादा�ंया 
शातंतापूण� िनराकरणासाठी एक मंच �दान करणे ह े ही समािव� आह.े या सव� घटकानंी 
�यापार धोरणाचे तक� सगंती करण आिण �यापारातील अडथळे कमी कर�यात योगदान 
िदले. 

गॅट म�ये िवशेष आिण िभ�नते�या तरतदुी आहेत. उपचार (S&D) जे िवकसनशील देशांना 
अिधक औ�ोिगक देशा�ंया �माणे कठोर �यापार िनयम आिण िश�ती पासून सूट देतात. 
कृषी िवषयक उ��वे फेरी कराराम�ये, उदाहरणाथ�, िवकसनशील देशांना िनया�त अनदुान 
आिण दर कपात कर�यासाठी अिधक कालावधी िदला जातो. सवा�त कमी िवकिसत देश 
कोण�याही कपात वचनब�तेपासून म�ु आहेत. गॅट म�ये सा�ंकृितक अपवाद देखील 
सादर केला आह.े आंतररा��ीय करार आिण िवशेषत: जागितक �यापार संघटनासह 
करारामं�ये सा�ंकृितक व�तू आिण सेवाचंा अपवाद �हणून िवचार करणे हा �याचा उ�ेश 
आहे. �या�ंया कलाकाराचें आिण �या�ंया स�ंकृती�या इतर घटकाचें सरं�ण आिण संवध�न 
कर�यासाठी स�ंकृती म�ु �यापारा�या मया�देपय�त रा�ये साव�भौम आहेत हे दश�वणे ह े
�याचे उि�� आह.े 

जागितक �यापार संघटना(व�ड� �ेड ऑग�नायझेशन) 

जागितक �यापार सघंटना (WTO) ही रा��ामंधील �यापाराचे िनयम हाताळणारी एकमेव 
जागितक आंतररा��ीय स�ंथा आह.े जागितक �यापार सघंटनाचे 164 पे�ा जा�त सद�य 
आहेत ज ेजागितक �यापाराचे 98 ट�के �ितिनिध�व करतात. जागितक �यापार सघंटनाचे 
म�ुयालय िजने�हा, ि�व�झल�ड येथे आहे. �यापार श�य ितत�या सहजतेने, अंदाजानसुार 
आिण म�ुपणे चालतो याची खा�ी करणे हे �येय आहे. ही �यापार उघडणारी स�ंथा आहे. 
जागितक �यापार सघंटनाचे सद�य सरकार चालवतात. सव� �मखु िनण�य सपूंण� 
सद�य�वा�ार ेघेतले जातात, एकतर मं�ी (जे सहसा दर दोन वषा�नी एकदा तरी भेटतात) 
िकंवा �याचें राजदूत िकंवा �ितिनधी (जे िजिन�हाम�ये िनयिमतपणे भेटतात). 

जागितक �यापार संघटना precursor General Agreement on Tariffs and Trade 
(गॅट), 1947 म�ये 23 देशां�या बह�प�ीय करारा�ार े �थािपत कर�यात आली. दसु�या 
महाय�ुानतंर. 1 जानेवारी 1995 रोजी जागितक �यापार सघंटनाची िनिम�ती ही दसु�या 
महाय�ुा�या समा�ीनतंर आंतररा��ीय �यापारातील सवा�त मोठी सधुारणा �हणून 
ओळखली जाते. गॅट म�ुय�वे व�तूं�या �यापाराशी सबंंिधत आहे, तर जागितक �यापार 
सघंटनाआिण �या�या करारांम�ये सेवा आिण बौि�क सपं�ीमधील �यापार देखील 
समािव� आह.े ड��यूटीओ�या ज�मामळेु िववादा�ंया िनराकरणासाठी नवीन काय�प�ती 
देखील तयार झाली. 
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जागितक �यापार सघंटनाकरारामं�ये व�तू, सेवा आिण बौि�क सपंदा समािव� आह.े ते 
उदारीकरणाची त�वे आिण अनमुत अपवाद �प� करतात. �याम�ये क�टम टॅ�रफ आिण 
इतर �यापार अडथळे कमी कर�यासाठी आिण ख�ुया सेवा बाजार उघड�यासाठी आिण 
ठेव�यासाठी वैयि�क देशा�ंया वचनब�तेचा समावेश होतो. �यानंी िववाद िमटव�यासाठी 
काय�प�ती िनि�त केली. हे करार ि�थर नसतात; �याचंी वेळोवेळी फेरिनिवदा केली जाते 
आिण पॅकेजम�ये नवीन करार जोडले जाऊ शकतात. 

जागितक �यापार सघंटनाकरारासंाठी सरकारानंी जागितक �यापार सघंटनाला अंमलात 
असलेले कायदे आिण अवलंबले�या उपायाबं�ल सूिचत क�न �याचंी �यापार धोरणे 
पारदश�क बनवणे आव�यक आहे. िविवध जागितक �यापार सघंटनाप�रषदा आिण सिम�या 
या आव�यकताचें पालन केले जात आहेत आिण जागितक �यापार सघंटनाकरारांची यो�य 
अंमलबजावणी होत आहे याची खा�ी कर�याचा �य�न करतात. िववाद िनपटारा 
अंडर�टँिडंग अंतग�त �यापार भाडंणे सोडव�याची जागितक �यापार सघंटनाची काय�प�ती 
िनयमांची अंमलबजावणी कर�यासाठी आिण �यामळेु �यापार सरुळीत चालेल याची खा�ी 
कर�यासाठी आव�यक आहे. करारातंग�त �या�ंया अिधकाराचें उ�लंघन होत आह े अस े
वाट�यास ते देश जागितक �यापार सघंटनाकडे िववाद आणतात. िवशेष िनय�ु केले�या 
�वतं� त�ाचें िनण�य हे करारा�ंया �या�या आिण वैयि�क देशा�ंया वचनब�तेवर 
आधा�रत असतात. 

जागितक �यापार सघंटनाकरारामं�ये िवकसनशील देशासंाठी िवशेष तरतूद आहे, �याम�ये 
करार आिण वचनब�तेची अंमलबजावणी कर�यासाठी दीघ� कालावधी, �या�ंया 
�यापारा�या सधंी वाढव�यासाठी उपाय आिण �याचंी �यापार �मता वाढव�यासाठी, िववाद 
हाताळ�यासाठी आिण तािं�क मानकाचंी अंमलबजावणी कर�यासाठी �यानंा मदत 
कर�यासाठी समथ�न समािव� आहे. जागितक �यापार सघंटनादरवष� िवकसनशील 
देशासंाठी शेकडो तािं�क सहकाय� मोिहमेचे आयोजन करते. 

गे�या 25 वषा�त, जागितक �यापार सघंटनासद�यानंी जागितक �यापाराचा �वाह 
सधुार�यासाठी जागितक �यापार सघंटना िनयम प�ुतकात मोठ्या सधुारणानंा सहमती 
िदली आहे. 2015 म�ये, जागितक �यापार सघंटनाने आप�या 500 �या �यापार 
िववादा�या िनपटारासह एक मह�वपूण� ट�पा गाठला. 2020 म�ये, जागितक �यापार 
सघंटनाने �याचा 25 वा वधा�पन िदन साजरा केला. 

४.४  �ादेिशक एका�मतेचे तक�  

�ादेिशक एका�मता ही एक �ि�या आहे �याम�ये शेजारी देश सामाियक स�ंथा आिण 
िनयमा�ंार ेसहकाय� कर�यासाठी करार करतात. कराराची उि��े आिथ�क ते राजक�य ते 
पया�वरणीय अशी असू शकतात, जरी याने सामा�यत: राजक�य अथ��यव�थे�या पढुाकाराचे 
�व�प घेतले आहे जेथे रा��ीय सरकारा�ंार ेप�रभािषत के�यानसुार, �यापक सामािजक-
राजक�य आिण सरु�ा उि��े सा�य कर�यासाठी �यावसाियक िहतसबंंध क� ि�त आहेत. 
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�ादेिशक एका�मता ही अशी �ि�या आहे �या�ार े एखा�ा िविश� �देशातील रा�ये 
आिथ�क, सरु�ा, राजक�य िकंवा सामािजक आिण सा�ंकृितक सम�याशंी सबंंिधत �या�ंया 
पातळीवरील पर�परसवंाद वाढवतात. �हॅन लॅ�जेनहो�ह�या मते, �ादेिशक एक�करण 
उप�मानंी िकमान आठ मह�वाची काय� पूण� केली पािहजेत: 

i) �देशातील �यापार एका�मता मजबूत करणे 

ii) खाजगी �े�ा�या िवकासासाठी यो�य वातावरण िनमा�ण करणे 

iii) आिथ�क वाढ आिण �ादेिशक एका�मते�या समथ�नाथ� पायाभूत सिुवधा काय��माचंा 
िवकास 

iv) साव�जिनक �े�ातील मजबूत स�ंथाचंा िवकास आिण सशुासन; 

v) सामािजक बिह�कार कमी करणे आिण सव�समावेशक नागरी समाजाचा िवकास 

vi) �देशातील शातंता आिण सरुि�ततेसाठी योगदान 

vii) �ादेिशक �तरावर पया�वरण काय��म तयार करणे 

viii) जगा�या इतर �देशाशंी �देशाचा पर�परसवंाद मजबूत करणे 

�कार आिण �तर   

�ादेिशक आिथ�क एका�मतेने देशानंा �या�ंया िवकासा�या ट��याशी सबंंिधत असले�या 
मदु�्ावंर ल� क� ि�त कर�यास तसेच शेजारी देशामंधील �यापाराला �ो�साहन दे�यास 
स�म केले आह.े आिथ�क एका�मता पाच अित�र� �तरामं�ये वग�कृत केली जाऊ शकते: 

i) म�ु �यापार. सद�य देशामंधील टॅ�रफ (आयात केले�या व�तूंवर लादलेला कर) 
ल�णीयरी�या कमी केला आह,े काही पूण�पणे र� केला आह.े ��येक सद�य दशे ितस� या 
देशाबंाबत �वतःचे श�ुक ठेवतो. म�ु �यापार कराराचें सव�साधारण उि�� आिथ�क 
काय��मतेला चालना देऊन �केल आिण तलुना�मक फाय�ाचंी अथ��यव�था िवकिसत 
करणे आह.े 

ii) क�टम युिनयन: हे सद�य देशामं� ये सामाईक बा� दर सेट करते, याचा अथ� तेच दर 
ितस�या देशांना लागू केले जातात; एक समान �यापार �यव�था �ा� झाली आहे. सानकूुल 
यिुनयन िवशेषतः िनया�ती�या सम�येचे िनराकरण कर�यासाठी उपय�ु आहेत (दसु�या 
देशात �वेश कर�यासाठी एका देशात �ाधा�य श�ुक वापरणे). 

iii) सामाियक बाजारपेठ: सेवा आिण भाडंवल सद�य देशातं िफर�यास म�ु आहेत, 
िव�ता�रत अथ��यव�था आिण तलुना�मक फायदे. तथािप, ��येक रा��ीय बाजाराचे 
�वतःचे िनयम असतात, जसे क� उ�पादन मानके. 
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iv) इकॉनॉिमक युिनयन (िसगंल माक� ट): सद�य देशामंधील �यापारासाठी सव� टॅ�रफ 
काढून टाकले जातात, एकसमान (िसगंल) माक� ट तयार करतात. कामगारा�ंया म�ु 
हालचाली देखील आहेत, �यामळेु सद�य देशातील कामगारानंा दसु� या सद�य देशात 
जा�यासाठी आिण काम कर�यास स�म करते. सद�य देशामंधील आिथ�क आिण िव�ीय 
धोरणे ससुगंत आहेत, जे राजक�य एका�मतेचे �तर सूिचत करतात. पढुील पायरी आिथ�क 
सघंाशी सबंंिधत आहे िजथे सामा�य चलन वापरले जाते, उदाहरणाथ�, यरुोिपयन यिुनयन 
(यरुो). 

v) राजक�य संघटन: हे सामा�य सरकारसह एक�करणा�या सभंा�य सवा�त �गत �व�पाचे 
�ितिनिध�व करते आिण जेथे सद�य देशाचे साव�भौम�व ल�णीय�र�या कमी केले जाते. 
केवळ रा��-रा�यामं�ये आढळतात, जसे क� क� � सरकार आिण �देश (�ातं, रा�ये इ.) 
�वाय�तेचे �तर असलेले महासघं. 

प�रघासाठी धोरण �हणून �ादेिशक एका�मतेचे मह�व 

 गे�या दशकात, शभंराह�न अिधक करार आिण चच�त असले�या या �यापारी गटामं�ये वाढ 
झाली आहे. �यापार गट हा मळुात एक म�ु-�यापार �े� आहे, जो एक िकंवा अिधक कर, 
दर आिण दोन िकंवा अिधक देशामंधील �यापार करारा�ार ेतयार होतो. काही �यापा�रक 
गटामंळेु असे करार झाले आहेत जे आिथ�क सहकाय� िनमा�ण कर�यासाठी इतरापें�ा अिधक 
�भावी ठरले आहेत. �ादेिशक एका�मता आज एक पया�य �हणून िदसून येते �यामळेु या 
�देशातील देशानंा गितशील आिथ�क सबंंध आिण आपापसात एकता िनमा�ण क�न 
जागितक आिथ�क सकंटावर मात करता येईल. 

हे करार �यापार आिण गुतंवणकु�तील अडथळे दूर क�न देशानंा एकमेकाशंी �यापार 
कर�या�या अिधक संधी िनमा�ण करतात. श�ुक कमी के�यामळेु िकंवा काढून टाक�यामळेु, 
सहकाया�चा प�रणाम �लॉक देशामंधील �ाहकासंाठी �व�त दरात होतो. �ादेिशक आिथ�क 
एक�करण कमी-िवकिसत देशामंधील तलुनेने उ�च िवकास दरामं�ये ल�णीय योगदान देते. 
कामगार चळवळीवरील िनब�ध काढून टाकून, आिथ�क एक�करण रोजगारा�या सधंी 
वाढिव�यात मदत क� शकते. सद�य रा��ानंा लहान देशांशी सहमत होणे सोपे जाईल. 
�ादेिशक समज आिण समानता देखील जवळचे राजक�य सहकाय� सलुभ क� शकतात. 

या�यित�र�, जागितक �यापार सघंटना (WTO) �या िव�तारामळेु लहान �ादेिशक करार 
�चिलत झाले आहेत. काही �ादेिशक गटानंी इतर �ादेिशक गटासंह बाजूचे करार देखील 
तयार केले �यामळेु �यापार करार आिण सामंज�याचें जाळे िनमा�ण झाले. 

 केस �टडीज - 

EU (युरोिपयन युिनयन) 

यरुोिपयन यिुनयन (EU) हे 27 सद�य रा��ांचे एक राजक�य आिण आिथ�क सघं आहे जे 
�ाम�ुयाने यरुोपम�ये आहेत. EU धोरणाचें उि�� लोक, व�तू आिण सेवा आिण 
भाडंवलाची अंतग�त बाजारपेठेत म�ु हालचाल सिुनि�त करणे, काय�ातील अ�याय आिण 
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गहृ �यवहार आिण �यापार, कृषी, म��यपालन आिण �ादेिशक िवकासावर समान धोरणे 
राखणे हे आह.े 

दसु�या महाय�ुानतंर यरुोिपयन यिुनयनची पूव�वत� �थापना झाली. पिहली पायरी �हणजे 
आिथ�क सहकाय� वाढवणे: ही क�पना अशी आहे क� जे देश एकमेकाशंी �यापार करतात ते 
आिथ�क��्या पर�परावलंबी होतात आिण �यामळेु सघंष�  टाळ�याची अिधक श�यता 
असते. प�रणाम �हणजे यरुोिपयन इकॉनॉिमक क�यिुनटी (EEC), 1958 म�ये तयार झाली 
आिण स�ुवातीला सहा देशांमधील आिथ�क सहकाय� वाढले: बेि�जयम, जम�नी, �ा�स, 
इटली, ल�झ�बग� आिण नेदरलड्ँस. ते�हापासून, 22 इतर सद�य सामील झाले आिण एक 
�चडं िसगंल माक� ट (�याला 'अंतग�त' माक� ट �हणूनही ओळखले जाते) तयार केले गेले 
आहे आिण �या�या पूण� �मते�या िदशेने िवकिसत होत आह.े  

यरुोिपयन यिुनयन हा जगातील सवा�त मोठा �ेड �लॉक आह.े हे उ�पािदत व�तू आिण 
सेवाचें जगातील सवा�त मोठे िनया�तक आहे आिण 100 ह�न अिधक देशासंाठी सवा�त मोठे 
आयात बाजार आह.े सद�यामंधील म�ु �यापार हे EU �या स�ंथापक त�वापैंक� एक आहे. 
िसगंल माक� टमळेु ह ेश�य झाले आह.े �या�या सीमेपलीकडे, EU देखील जागितक �यापार 
उदारीकरण कर�यासाठी वचनब� आहे. सद� य देशामंधील अंतग�त � यापारातील टे�रफ 
आिण सीमा िनय�ंणासंारखे अडथळे दूर क�न मदत केली जाते . यरुोिपयन यिुनयन 
�या�ंया सव� सद�याचें �ितिनिध�व जागितक �यापार सघंटनेत (WTO)करते आिण 
कोण�याही िववादात सद�य रा��ा�ंया वतीने काय� करते. यरुोिपयन यिुनयनचा सेवा �यापार 
अिधशेष 2000 म�ये $16 िबिलयन व�न 2018 म�ये $250 िबिलयन पे�ा जा�त झाला. 

 OPEC (पे�ोिलयम िनया�त करणा�या देशांची संघटना) 

 ऑग�नायझेशन ऑफ पे�ोिलयम ए�सपोिट�ग कं�ीज (OPEC) ही एक कायम�व�पी, 
आंतरशासक�य स�ंथा आह,े जी 1960 म�ये बगदाद प�रषदेत इराण, इराक, कुवेत, सौदी 
अरिेबया आिण �हेनेझएुला या पिह�या पाच सद�य देशानंी तयार केली होती. अ�जे�रया, 
अंगोला, कागँो, इ�वेटो�रयल िगनी, गॅबॉन, िलिबया, नायजे�रया आिण यूएई ह े ओपेकचे 
इतर सद�य देश आहेत. या सघंटनेचे एकूण १३ सद�य देश आहेत. स�ट�बर 2018 पय�त, 
जागितक तेल उ�पादनात 13 सद�य देशाचंा वाटा अंदाजे 44 ट�के आिण जगातील 
"िस�" तेल साठ्यापैक� 81.5 ट�के आहे, �यामळेु ओपेकचा जागितक तेला�या िकमत�वर 
मोठा �भाव पडतो. �याचे म�ुयालय 1965 पासून ऑि��यातील ि�हए�ना येथे आह.े 

OPEC चे �येय �या�ंया सद�य देशा�ंया पे�ोिलयम धोरणामं�ये सम�वय साधणे आिण 
एक� करणे आिण �ाहकानंा पे�ोिलयमचा काय��म, आिथ�क आिण िनयिमत परुवठा, 
उ�पादकानंा ि�थर उ�प�न आिण भाडंवलावर यो�य परतावा िमळवून दे�यासाठी तेल 
बाजाराचें ि�थरीकरण सिुनि�त करणे हे आहे. ही सघंटना आंतररा��ीय तेल माक� रब�ल 
मािहती देणारी एक मह�वपूण� �दाता देखील आहे. 

 OPEC �या िनिम�तीने नैसिग�क ससंाधनांवर रा��ीय साव�भौम�वाकडे  एक वळण िबंदू 
�हणून िच�हांिकत केले. OPEC �या िनण�यांनी जागितक तेल बाजारात व आंतररा��ीय 
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सबंंधामं�ये �मखु भूिमका बजावली . 1970 �या दशकात, तेल उ�पादनावरील िनब�धामंळेु 
तेला�या िकमती आिण OPEC �या महसूल आिण सपं�ीम�ये नाट्यमय वाढ झाली, 
�याचे जागितक अथ��यव�थेवर दीघ�काळ िटकणार ेआिण दूरगामी प�रणाम झाले . 1980 
�या दशकात, ओपेकने उ�पादन ल�य िनधा� �रत कर�यास स�ुवात केली.    

ASEAN (द असोिसएशन ऑफ आ�नेय आिशयाई रा��े) 

ASEAN हे10 सद�य रा��ाचंा समावेश असलेले एक आिथ�क सघं आह े दि�णपूव� 
आिशयातील, जे �याचे सद�य आिण आिशयातील इतर देशामंधील आंतरसरकारी 
सहकाया�ला �ो�साहन देते. ASEAN ची �थापना 8 ऑग�ट 1967 रोजी बकँॉक, थायलंड 
येथे ASEANASEAN घोषणाप�ावर �या स�ंथापकानंी �वा�री क�न झाली , �हणज े
इंडोनेिशया, मलेिशया, िफलीिप�स, िसगंापूर आिण थायलंड(बकँॉक घोषणा). नतंर, �नेुई, 
ि�हएतनाम, लाओस, �यानमार आिण कंबोिडया सामील झाले आिण ते दहा सद�य 
सघंटना बनले. 

आिसयानचे �ाथिमक उि�� आिथ�क िवकासाला गती देणे आिण �या�ार ेसामािजक �गती 
आिण सा�ंकृितक िवकास ही होते. काय�ाचे रा�य आिण सयं�ु रा��ा�ंया चाट�र�या 
त�वावर आधा�रत �ादेिशक शातंता आिण ि�थरता वाढवणे हा उ�ेश होता. जगातील काही 
वेगाने वाढणा�या अथ��यव�थांसह, ASEAN ने आिथ�क आिण सामािजक �े�ा�ंया पलीकडे 
आपले उि�� िव�ततृ केले आहे. 2003 म�ये, ASEAN ने यरुोिपयन यिुनयन�या वाटेवर 
वाटचाल केली आिण तीन �तंभाचंा समावेश असलेला ASEAN समदुाय �थापन कर�यास 
सहमती दश�वली: ASEAN सरु�ा समदुाय, ASEAN आिथ�क समदुाय आिण ASEAN 
सामािजक-सा�ंकृितक समदुाय. 

ASEAN ने 2015 �या अखेरीस ASEAN इकॉनॉिमक क�यिुनटी (AEC) तयार क�न 
आिथ�क एका�मता शोधली �याने एकल बाजारपेठची �थापन केली. 1989 ते 2009 पय�त 
सद�य देशाचंी सरासरी आिथ�क वाढ 3.8% आिण 7% �या दर�यान होती. 28 जानेवारी 
1992 रोजी �थापन झाले�या ASEAN म�ु �यापार �े� (AFTA) म�ये सद�य 
रा��ामंधील व�तूं�या म�ु �वाहाला चालना दे�यासाठी एक सामा�य �भावी �ाधा�य दर 
(CEPT) समािव� आह.े ASEAN देशामं�ये अनेक आिथ�क �े�े आहेत (औ�ोिगक 
उ�ाने, इको-औ�ोिगक उ�ाने, िवशेष आिथ�क �े�े, तं��ान उ�ाने आिण नवोप�म 
िज�हे). 2018 म�ये, ASEAN सद�यापैंक� आठ हे �े�ासाठी सकारा�मक दीघ�कालीन 
सभंा�यतेसह, जगातील सव��म कामिगरी करणा�या अथ��यव�थामं�ये आहेत. 

SAARC (�ादेिशक सहकाया�साठी ) 

ददि�ण आिशयाई �ादेिशक सहकाय� सघंटना (SAARC) ही दि�ण आिशयातील रा��ाचंी 
�ादेिशक आंतरशासक�य संघटना आिण भू-राजक�य संघटना आहे. �या�या सद�य 
रा��ामं�ये अफगािण�तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पािक�तान आिण 
�ीलंका याचंा समावेश आहे. 2019 पय�त, SAARC म�ये जगा�या �े�फळा�या 3%, 
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जगा�या लोकस�ंये�या 21% आिण जागितक अथ��यव�थेचा 4.21% (US$ 3.67 
ि�िलयन) समावेश आहे. 

साक� ची �थापना ८ िडस�बर १९८५ रोजी ढाका येथे झाली. �याचे सिचवालय काठमाडूं, 
नेपाळ येथे आह.े स�ंथा आिथ�क आिण �ादेिशक एका�मते�या िवकासास �ो�साहन देते. 
याने 2006 म�ये दि�ण आिशयाई म�ु �यापार �े� स�ु केले. साक�  सयं�ु रा��ामं�ये एक 
िनरी�क �हणून कायम�व�पी राजनैितक सबंंध राखते आिण यरुोिपयन यिुनयनसह 
बह�प�ीय स�ंथाशंी सबंंध िवकिसत केले आहेत. 

साक�  चाट�रम�ये नमूद के�यानसुार असोिसएशनची उि��े आहेत:  

 दि�ण आिशयातील लोकाचें क�याण करणे आिण �याचें जीवनमान सधुारणे;  

 �देशात आिथ�क वाढ, सामािजक �गती आिण सा�ंकृितक िवकासाला गती दे�यासाठी 
आिण सव� �य��ना स�मानाने जग�याची आिण �या�ंया पूण� �मतेची जाणीव क�न 
दे�याची सधंी �दान कर�यासाठी;  

 दि�ण आिशयातील देशामं�ये सामूिहक आ�मिनभ�रता वाढवणे आिण मजबूत करणे;  

 पर�पर िव�ास, समजून घेणे आिण एकमेका�ंया सम�याचें कौतकु कर�यासाठी 
योगदान देणे;  

 आिथ�क, सामािजक, सा�ंकृितक, तािं�क आिण वै�ािनक �े�ात सि�य सहयोग आिण 
पर�पर सहा�याला �ो�साहन दे�यासाठी; इ 

 तर िवकसनशील देशासंह सहकाय� मजबूत कर�यासाठी;  

 समान िहतसबंंधा�ंया बाब�वर आंतररा��ीय मंचावंर आपापसात सहकाय� मजबूत 
करणे;  

 समान उि��े आिण उि��े असले�या आंतररा��ीय आिण �ादेिशक स�ंथानंा सहकाय� 
करणे.  

सव� �तरावरील िनण�य एकमताने �यायचे आहेत; आिण ि�प�ीय आिण वाद��त म�ेु 
असोिसएशन�या चच�तून वगळ�यात आले आहेत. 

साक�  आंतर-�ादेिशक �यापार समुार ेपाच ट�के आहे. �याच�माणे थेट परक�य गुतंवणूकही 
िनराशाजनक आह.े आंतर-�ादेिशक एफडीआय �वाह एकूण िवदेशी गुतंवणकु��या चार 
ट�के इतका आह.े दि�ण आिशयातील िचर�थायी शातंता आिण सम�ृी या �देशात स�ु 
असले�या िविवध सघंषा�मळेु अ�प� आह.े साक� �या सद�य रा��ा�ंया अंतग�त बाब�म�ये 
ह�त�ेप कर�यापासून पराव�ृ झाले�या साक�  बैठकां�या मािज�नवर अनेकदा राजक�य 
सवंाद आयोिजत केला जातो. 12�या आिण 13�या साक�  प�रषदेदर�यान, 
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दहशतवादािव�� लढ�यासाठी साक�  सद�यामंधील अिधक सहकाया�वर भर दे�यात 
आला. 

BRICS 

BRICS ह े पाच �मखु उदयो�मखु रा��ीय अथ��यव�था�ंया सघंटनेचे सिं�� �प आह:े 
�ाझील, रिशया, भारत, चीन आिण दि�ण आि�का. BRIC हे सिं�� �प 2001 म�ये 
गो�डमन सॅ�सने �या�ंया �लोबल इकॉनॉिम�स पेपरम�ये वापरले होते, "जागितक नीड्स 
बेटर इकॉनॉिमक BRICs" या अथ�िमतीय िव�ेषणा�या आधार े �ाझील, रिशया, भारत 
आिण चीन या देशां�या अथ��यव�था वैयि�क�र�या आिण एकि�तपणे खूप जा�त 
�यापतील आिण पढुील 50 वषा�त जगातील सवा�त मोठ्या अथ��यव�थापैंक� एक असेल 
असे �हटले गेले. 

औपचा�रक गट �हणून, BRIC ची स�ुवात 2006 म�ये G8 आउटरीच िशखर प�रषदे�या 
अंतरावर स�ट पीटस�बग� येथे रिशया, भारत आिण चीन�या ने�या�ंया बैठक�नतंर झाली. 
BRIC पररा�� मं�या�ंया 1�या बैठक�त या गटाची औपचा�रकता झाली. 16 जून 2009 
रोजी रिशयातील येकाते�रनबग� येथे 1ली BRIC िशखर प�रषद आयोिजत कर�यात आली 
होती. स�ट�बर 2010 म�ये �यूयॉक�  येथे झाले�या BRIC पररा�� मं�या�ंया बैठक�त दि�ण 
आि�के�या समावेशासह BRIC चा िव�तार BRICS म�ये कर�यावर सहमती झाली. 

BRICS सद�य �ादेिशक घडामोड�वर �या�ंया मह�वपूण� �भावासाठी ओळखले जातात. 
यात जागितक लोकस�ंये�या 43%, जागितक GDP �या 30% आिण जागितक �यापारात 
17% वाटा आहे. ि��स सद�य हे सव� आघाडीचे िवकसनशील िकंवा नवीन औ�ोिगक देश 
आहेत, परतं ु ते �या�ंया मोठ्या, कधीकधी वेगाने वाढणा�या अथ��यव�था आिण �ादेिशक 
घडामोड�वर ल�णीय �भावामुळे वेगळे आहेत; पाचही G20 सद�य आहेत. 2009 पासून, 
BRICS रा��े दरवष� औपचा�रक िशखर प�रषदामं�ये भेटत आहेत. 

 पर�पर िहतसबंंधा�ंया आिथ�क मदु�्ा�ंयित�र�, �थािनक जागितक मदु�्ाचंा समावेश 
कर�यासाठी BRICS बैठकाचंा अज�डा ब� याच वषा�त मोठ्या �माणात वाढला आह.े 
BRICS सहकाया�चे दोन �तंभ आहेत - ने�या�ंया तसेच अथ�, �यापार, आरो�य, िश�ण, 
कृषी, दळणवळण, कामगार इ�यादी मं�यां�या बैठक��ारे पर�पर िहता�या मदु�्ावंर 
स�लामसलत आिण कामकाजा�या बैठक��ार े अनेक �े�ात �यावहा�रक सहकाय�. 
गट/व�र� अिधकारी. िनयिमत वािष�क िशखर प�रषदा तसेच G20 िशखर प�रषदे�या 
मािज�नवरील ने�या�ंया बैठका आयोिजत के�या जातात. 

BRICS रा�यामंधील ि�प�ीय सबंंध �ाम�ुयाने गैर-ह�त�ेप, समानता आिण पर�पर 
फाय�ांवर आधा�रत आहेत. स�या, BRICS ची आिथ�क रचना बनवणार े दोन घटक 
आहेत, �हणजे, �यू डे�हलपम�ट बकँ (NDB), िकंवा कधीकधी BRICS डे�हलपम�ट बकँ 
�हणून ओळखले जाते आिण आकि�मक राखीव �यव�था (CRA). या दो�ही घटकावंर 
2014 म�ये करार कर�यात आला आिण 2015 म�ये सि�य झाला. NDB ही एक 
बह�प�ीय िवकास बकँ आहे जी पाच BRICS रा��ा�ंार ेचालवली जाते.  
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४.५  नवीन आिथ�क उप�म आिण जागितक�करण: िव� आिण सेवा 
उ�ोग- 

आिथ�क ि�याकलापाचें जागितक�करण देशातंग�त अथ��यव�था, �यवसाय आिण समाज 
या�ंयात िवलीन हो�या�या �ि�येचे वण�न करते. जागितक�करणाम�ये कंप�या आिण 
कॉप�रशे�सचा सहभाग आहे जो आंतररा��ीय �यवसायां�या एक�ीकरणासाठी सि�यपणे 
योगदान देतो. आिथ�क ि�याकलापा�ंया जागितक�करणा�या वैिश�्यामं�ये �यापार, 
उ�पादन, गुतंवणूक आिण कामगारा�ंया �वाहाचा आंतररा��ीय िवकास समािव� आहे. 

आंतररा��ीय �यापार हा आिथ�क ि�याकलापां�या जागितक�करणाचा एक आव�यक घटक 
आहे कारण �यवसाय आंतररा��ीय �तरावर म�ुय�वे जागितक �यापार �यव�थेतील 
सहभागाचा फायदा सिुनि�त कर�यासाठी काय� करतो. आज�या जागितक�करणा�या 
श�दात नवीन आिथ�क घडामोड�चा उदय झाला आहे.  

िव� आिण सेवा उ�ोग 

जागितक�करण िव� उ�ोगा�या िविवध िवभागामं�ये उदयास आले आह.े बिँकंग, परक�य 
चलन, रोखे, इि�वटी आिण िवमा सेवा आता वाढ�या जागितक बाजारपेठे�ार े�दान के�या 
जातात. िव�ीय सेवामं�ये, इतर ि�याकलापा�ंमाणेच, जागितक�करणाला रा��ीय 
अथ��यव�था आिण बाजारपेठा उघडणारी, सीमापार �यवहाराचंी �या�ी आिण �व�प 
वाढवणारी, उ�पादक ि�याकलापाचें आंतररा��ीय �व�प अिधक सखोल करणारी �ि�या 
�हणून पािहले जाऊ शकते. जसे क�, जागितक�करणाला �यापाराचे उदारीकरण आिण 
भाडंवली बाजारा�या िनय�ंणम�ु��ार े चालना िदली जाते, तािं�क बदलामळेु दळणवळण 
आिण वाहतूक खच� कमी होतो आिण सेवाचंी आंतररा��ीय �यापार�मता वाढते. 
आंतररा��ीय �यावसाियक बिँकंगचा उदय होत आहे. आंतररा��ीय बिँकंग बाजाराम�ये 
देशातंग�त बिँकंग बाजाराचें िवदेशी �े� आिण अिनयिं�त ऑफशोर माक� ट याचंा समावेश 
होतो. गे�या दशकात �यात मह�वपूण� सरंचना�मक बदल झाले आहेत. देशातंग�त 
बिँकंग�माणे, आंतररा��ीय बिँकंगम�ये कज� देणे आिण ठेव घेणे समािव� आहे. 
आंतररा��ीय बिँकंग ि�याकलापाचंा बराचसा भाग अिनयिं�त ऑफशोर बिँकंग क� �ामं�ये 
होतो. 

बह�तेक बकँाचें आंतररा��ीय कज� देणार े ि�याकलाप, म�ुा क� �ा�ंयित�र�, इतर देशातंील 
बकँानंा िविवध �कार�या कज� सिुवधा �दान कर�या�या �े�ात मोठ्या �माणावर क� ि�त 
आहेत. ह े आतंरबकँ बाजार �हणून ओळखले जाते. परक�य चलन (फॉर�ेस) �ेिडंग ही 
आणखी एक मह�वाची आंतररा��ीय बिँकंग ि�याकलाप आहे. 400 अ�ज डॉलस�चे 
ए��च�ज �ेिडंग. कज� बाजारा�ंमाणेच, फॉर�ेस माक� ट हे �ाम�ुयाने आंतरबकँ माक� ट 
असतात. 

आज, आिथ�क जागितक�करणा�या मोठ्या भागाम�ये परदेशी, आिथ�क म�य�थाशंी 
�यवहार करणा�या आिथ�क म�य�थाचंा समावेश आहे. प�रणामी, एका बाजारातील िकमती 
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इतर बाजारातील प�रि�थतीमळेु �भािवत होतात. िव�ीय सेवा उ�ोग आिण िव�ीय बाजार 
जागितक �तरावर अिधक एकि�त झाले आहेत. 

सेवा �े� जागितक अथ��यव�थेम�ये आिण देशा�ंया वाढीम�ये आिण िवकासाम�ये वाढ�या 
�माणात उ�प�न, उ�पादकता, रोजगार, गुतंवणूक आिण �यापारा�या संध��या िनिम�ती�ारे 
मह�वपूण� भूिमका बजावते. सेवा �े�ाम�ये बिँकंग, दूरसचंार, िश�ण, करमणूक, वाहतूक, 
आरो�य आिण बरचे काही यासह िविवध �कार�या आिथ�क ि�याकलापाचंा समावेश आहे. 
  

 जागितक�करण ह ेसेवाशंी अतूटपणे जोडलेले आहे. देशामंधील �मखु दवेु दूरसचंार आिण 
�यापारा�ारे होतात, जे दो�ही सेवा आहेत. आंतररा��ीय �यापारासाठी सेवा अिधकािधक 
ख�ुया होत आहेत. बह�तेक जागितक �यापार मालाम�ये होतो, परतं ु सेवामं�ये जागितक 
आंतररा��ीय �यापार अलीकडे वेगाने वाढत आहे.. यामळेु �ाहक आिण उ�पादकासंाठी 
नवीन सधंी िनमा�ण होतात. सेवामंधील �यापार आिण गुतंवणकु�साठी आंतररा��ीय �यापार 
कराराचंाही िव�तार केला जात आह.े 

िकफायतशीर आिण कुशल मानव ससंाधना�ंया उपल�धतेमळेु िवकिसत देशासंाठी भारत ह े
�यवसाय �ि�या आउटसोिस�गचे क� � बनले आह.े सेवा �े�ाने सॉ�टवेअर उ�पादने आिण 
सेवाचंी िनया�त, तािं�क मािहती, तं��ान, ह�तातंरण आिण मानवी भाडंवलावर अनेक सधंी 
िनमा�ण के�या आहेत. 

नोक�या उपल�ध क�न, अ�याव�यक सेवामं�ये �वेश वाढवून आिण �यापाराला चालना 
देऊन �पधा��मक अथ��यव�थे�या िनिम�ती�ार े सेवा आिथ�क वाढ आिण िवकासाला 
हातभार लावतात. सेवा �े� रा��ीय, �ादेिशक आिण जागितक पातळीवर एकाि�मक आिण 
�भावी अथ��यव�थेचा कणा �दान करते. 

जागितक�करण हे सेवाशंी अतूटपणे जोडलेले आहे. सेवा या जागितक�करण सलुभ करतात 
आिण जागितक�करणा�या दबाव आिण फाय�ा�ंया अधीन असतात. देशामंधील �मखु दवेु 
दूरसचंार आिण वाहतकु��ार े होतात, या दो�ही सेवा आहते. या उ�ोगामंधील तं��ान, 
�पधा� धोरण आिण �यापार धोरणातील बदलामंळेु जागितक आिथ�क एका�मतेचे माग� 
मोकळे झाले आहे. आंतररा��ीय �यापारासाठी ही सेवा अिधकािधक ख�ुया होत आहेत. 
जरी बह�तेक जागितक �यापार अजूनही व�तूंम�ये आह,े सेवामंधील जागितक आंतररा��ीय 
�यापार अलीकडे व�तूं�या �यापारापे�ा वेगाने वाढत आहे आिण नवीन थेट िवदेशी 
गुतंवणूक�पैक� अ�या�ह�न अिधक गुतंवणूक ही या सेवामं�ये आहे. यामळेु �ाहक आिण सेवा 
उ�पादकासंाठी नवीन सधंी िनमा�ण होतात; पण �यामळेु नवीन आ�हानेही िनमा�ण होतात. 

 चौथी औ�ोिगक �ांती 

पिहली औ�ोिगक �ातंी ि�टनम�ये 1760 �या समुारास स�ु झाली. ती एका मोठ्या 
शोधा�ार े समिथ�त होती: वाफेचे इिंजन. वाफेचे इंिजनाने नवीन उ�पादन �ि�या स�म 
केली, �यामळेु कारखाने तयार झाले. दसुरी औ�ोिगक �ातंी समुार ेएक शतकानतंर आली 
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आिण पोलाद, तेल आिण वीज यासार�या नवीन उ�ोगामं�ये मोठ्या �माणात 
उ�पादना�ार ेवैिश�्यीकृत केले गेले. लाइट ब�ब, टेिलफोन आिण अंतग�त �वलन इंिजन हे 
या काळातील काही �मखु शोध होते. सेमीकंड�टर, पस�नल कॉ��यटुर आिण इटंरनेट�या 
शोधानंी 1960 �या दशकात ितसरी औ�ोिगक �ातंी दश�िवली. याला "िडिजटल �ातंी" 
असेही सबंोधले जाते. तथािप, चौथी औ�ोिगक �ातंी दोन कारणासंाठी ितसरीपे�ा वेगळी 
आहे: िडिजटल, भौितक आिण जैिवक जगामंधील अंतर कमी होत आहे आिण तं��ान 
नेहमीपे�ा अिधक वेगाने बदलत आह.े 

चौथी औ�ोिगक �ातंी हा वा�याशं �थम िवकिसत करणा� या शा��ा�ंया टीमने सादर 
केला होता. जम�न सरकारसाठी उ�च-तं��ान धोरण. �लॉस �ाब,चे काय�कारी अ�य�, 
व�ड� इकॉनॉिमक फोरम (WEF)2015 �या�कािशत केले�या लेखात या वा�याशंाची 
�यापक �े�कानंा ओळख क�न िदली फॉरने अफेयस�ने. 

 

18 �या शतकापासून 21 �या शतकापय�त�या चार �ांत�चे औ�ोिगकिच�ण करणारा 
आलेख © Vectimus/Shutterstock.com 

 चौथी औ�ोिगक �ातंी सायबर-भौितक �णाली, इटंरनेट ऑफ िथं�ज आिण इटंरनेट ऑफ 
िस�ट�सचा अवलंब के�यामळेु लोका�ंया जग�या�या, काय� कर�या�या आिण एकमेकांशी 
सबंंध ठेव�या�या प�तीतील घाताकं�य बदलाचें वण�न करते. कारखाने आिण कामा�या 
िठकाणी �माट�  तं��ाना�या अंमलबजावणी नतंर, जोडलेली मशीन पर�परसवंाद करतील, 
सपूंण� उ�पादन साखळीचे ��यमान करतील आिण �वाय�पणे िनण�य घेतील.  

चौथी औ�ोिगक �ातंी ही भौितक, िडिजटल आिण जैिवक जगामंधील अ�प� सीमाचें 
वण�न कर�याचा एक माग� आहे. हे कृि�म बिु�म�ा (AI), रोबोिट�स, इंटरनेट ऑफ िथं�ज 
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(IoT), 3D ि�ंिटंग, जनकु�य अिभयािं�क�, �वाटंम सगंणन आिण इतर तं��ानातील 
�गतीचे िम�ण आहे. आधिुनक जीवनासाठी झपाट्याने अप�रहाय� होत असले�या अनेक 
उ�पादना�ंया आिण सेवामंागे ही सामूिहक श�� आहे. तं��ाना�या या प�रपूण� वादळाचा 
प�रणाम �हणून, चौथी औ�ोिगक �ातंी आप�या जग�या�या प�तीत बदल घडवून 
आण�याचा माग� मोकळा करत आहे आिण जवळजवळ ��येक �यावसाियक �े�ात 
आमूला�पणे �य�यय आणत आह.े चौथी औ�ोिगक �ातंी ती चालिवणा�या तं��ानावर 
ल� क� ि�त करते. याम�ये पढुील गो��चा समावेश आहे: 

कृि�म बुि�म�ा 

AI  (कृि�म बिु�म�ा) अशा सगंणकांचे वण�न करते जे मानवांसारखे "िवचार" क� 
शकतात. ते जिटल नमनेु ओळखू शकतात, मािहतीवर �ि�या क� शकतात, िन�कष� काढू 
शकतात आिण िशफारसी क� शकतात. AI चा वापर अनेक �कार ेकेला जातो, जसे क� 
असरंिचत माहीती�या मोठ्या िढगा�यामं�ये नमनेु पाह�यापासून ते तमु�या फोनवर 
ऑटोकर�ेट पॉवर कर�यापय�त. 

�लॉकचेन 

�लॉकचेन हा डेटा रकेॉिड�ग आिण शेअर कर�याचा सरुि�त, िवक� ि�त आिण पारदश�क माग� 
आहे, �याम�ये ततृीय-प� म�य�थावंर अवलंबून राह�याची गरज नाही. िडिजटल चलन 
िबटकॉइन हे सवा�त �िस� �लॉकचेन ऍि�लकेशन आह.े तथािप, तं��ानाचा वापर इतर 
मागा�नी केला जाऊ शकतो, �यात परुवठा साखळी शोध�यायो�य बनवणे, सवेंदनशील 
वै�क�य डेटा अ�ातपणे सरुि�त करणे आिण मतदारा�ंया फसवणकु�चा मकुाबला करणे या 
सार�या अनेक गो�ी के�या जाउ शकतात. 

वेगवान सगंणक �ि�या 

नवीन सगंणक�य तं��ान सगंणकानंा अिधक ह�शार बनवत आहेत. ते सगंणकानंा पूव�पे�ा 
मोठ्या �माणात डेटावर जलद �ि�या कर�यास स�म करतात, तर �लाउड�या 
आगमनाने �यवसायानंा इंटरनेट �वेशासह �याचंी मािहती कोठूनही सरुि�तपणे स�ंिहत 
कर�याची आिण �यात �वेश कर�याची परवानगी िदली आहे. �वाटंम कं�यिुटंग तं��ान 
आता िवकिसत होत आह े �यामळेु सगंणक लाखो पट अिधक शि�शाली बनतील. या 
सगंणकामं�ये एआयला सपुरचाज� कर�याची, सेकंदात अ�यंत जिटल डेटा मॉडे�स तयार 
कर�याची आिण नवीन साम�ीचा शोध घे�याची �मता असेल. 

�ह�यु�अल �रऍिलटी (VR) आिण ऑगम�टेड �रऍिलटी (AR)ऑगम�टेड �रऍिलटी (AR) 

VR इमिस��ह िडिजटल अनभुव देतात (VR हेडसेट वाप�न) जे वा�तिवक जगाचे 
अनकुरण करतात, तर िडिजटल आिण भौितक जगाचे िवलीनीकरण करते. उदाहरणामं�ये 
L'Oréal चे मेकअप ऍप समािव� आहे, ज ेवापरक�या�ना मेकअप उ�पादने िवकत घे�यापूव� 
िडिजटली �योग कर�याची परवानगी देते आिण गूगल भाषांतर फोन ऍप, जे वापरक�या�ना 
माग� िच�हे, मेनू आिण इतर मजकूर �कॅन आिण �व�रत अनवुािदत कर�यास अनमुती देते. 
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बायोटे�नॉलॉजी 

बायोटे�नॉलॉजी से�यलुर आिण बायोमोले�यलुर �ि�याचंा उपयोग क�न नवीन तं��ान 
आिण उ�पादने वापर�या�या �ेणीसाठी िवकिसत करते, �याम�ये नवीन फामा��यिुटक�स 
आिण सािह�य िवकिसत करणे, अिधक काय��म औ�ोिगक उ�पादन �ि�या आिण �व�छ, 
अिधक काय��म ऊजा� �ोत याचंा समावेश होतो.  उदाहरणाथ�,�टॉकहोममधील सशंोधक, 
आतापय�तचे सवा�त मजबूत जैवमटे�रअल �हणून ओळखले जात आहे व यावर काम करत 
आहेत. 

रोबोिट�स 

रोबोिट�स �हणजे वैयि�क आिण �यावसाियक वापरासाठी रोबोटची रचना, िनिम�ती आिण 
वापर. आ�हाला अ�ाप ��येक घरात रोबोट सहा�यक िदसत नसला, तरी तािं�क 
�गतीमळेु रोबोट्स अिधक जिटल आिण अ�याधिुनक बनले आहते. ते उ�पादन, आरो�य 
आिण सरुि�तता आिण मानवी सहा�य यासार�या िव�ततृ �े�ात वापरले जातात. 

इंटरनेट ऑफ िथं�ज (IoT) 

IoT दनैिंदन व�तूचें वण�न करते — वापरक�या��या शारी�रक ि�थतीचे परी�ण करणा� या 
वै�क�य वेअरबे�सपासून, पास�लम�ये घातले�या कार आिण �ॅिकंग िड�हाइसेसपय�त — 
इंटरनेटशी कने�ट केलेले आिण इतर उपकरणा�ंार ेओळख�यायो�य बनते. �यवसायासंाठी 
एक मोठा फायदा �हणजे ते सतत कने�ट केले�या उ�पादनामंधून �ाहक डेटा सकंिलत 
क� शकतात, �यामळेु �ाहक उ�पादने कशी वापरतात आिण �यानसुार िवपणन मोिहमे 
कशी तयार करतात हे �यानंा अिधक चागं�या �कार े मोजता येते. अनेक औ�ोिगक 
ऍि�लकेश�स देखील आहेत, जसे क� शेतकरी माती�या गणुधमा�वर ल� ठेव�यासाठी IoT 
से�सर शेतात लावतात आिण खत के�हा करावे यासार�या िनण�याचंी मािहती देतात. 

3D ि�िंटंग 

3D ि�ंिटंग उ�पादन �यवसायांना कमी टूिलंगसह, कमी खचा�त आिण पारपंा�रक �ि�ये�या 
तलुनेत जलद भाग मिु�त कर�यास अनमुती देते. यािशवाय, �लॅि�टक, धातूचे िम�ण 
आिण बायोमटे�रअ�ससह नािव�यपूण� सािह�य, उ�पादन, नूतनीकरण�म ऊजा�, बाधंकाम 
आिण आरो�य सेवा या �े�ातं मिु�त क� शकतात. 

सारांश 

या यिुनटम�ये आप�याला कळले क� वाहतूक हे एका िठकाणाह�न वाहतूक िकंवा �वासाचे 
साधन आह.े मानवी चळवळी�या आ�हामळेु समाजा�या �गतीचा माग� मोकळा झाला आहे. 
िविवध �कार�या ि�याकलापानंा समथ�न दे�यासाठी समाज वाहतकु�वर अिधकािधक 
अवलंबून आहेत. वाहतूक �यव�था िवकिसत करणे ह े गितशीलते�या गरजा पूण� करणे, 
आिथ�क िवकासाला पािठंबा देणे आिण जागितक अथ��यव�थेत सहभागी हो�याचे आ�हान 
आहे. �थािनक पर�परसवंादाकडे नेणा�या वाहतूक�ब�ल देखील आपण िशकलो आहोत. 



 

 

�थािनक-सामािजक संघटना – 
वाहतूक, �यापार आिण सेवा: 

जागितक आकृतीबंध आिण �यांचा 
कल 

129 

�थािनक पर�परसवंादाची सकं�पना �थम �� च भूगोलशा�� एडवड� उलमन यानंी 
वापरली होती. �या�ंया मते, �थािनक पर�परसवंादासाठी तीन आधार आहेत जसे क� 
पूरकता, ह�तातंरण�मता आिण ह�त�ेप कर�याची सधंी. अंतराळ-सामािजक 
सलुभतेम�ये वाहतूक�ची भूिमका कमी आह.े 

आंतररा� �ीय � यापार, देशामं� ये होणार ेआिथ�क � यवहार हे अिलकड� या वषा�त कोण�याही 
देशा�या अथ�� यव� थेसाठी अितशय मह� � वाचे झाले आहेत. याने अनेक �यापारी सघंटना 
आिण �यापार गटानंा देखील ज�म िदला आहे, जे केवळ व�तू आिण सेवा�ंया �वाहाशी 
सबंंिधत नाहीत तर �ादेिशक सहकाया�ला �ो�साहन देखील देतात. व�तू आिण सेवा�ंया 
�वाहात जागितक�करणाने मोठी भूिमका बजावली आहे. यामळेु नवीन आिथ�क 
ि�याकलापांचा उदय झाला आहे आिण तं��ानाचा वापर जलद गतीने झाला आहे. 

तुमची �गती तपासा 

 खालील ��ाचंी उ�र े�ा 

1. �थािनक पर�परसवंादाचे आधार काय आहेत? �थािनक पर�परसवंादाचे तीन आधार 
�प� करा. 

2. प�रवहन स�ंथेिवषयक ��ीकोनाचे िवहगंावलोकन �ा. 

3. आंतररा��ीय �यापार िस�ातं थोड�यात �प� करा. 

4. आंतररा� �ीय � यापाराची रचना बदल� याम� ये गॅट आिण � यापार � यापारची भूिमका चचा�  
करा. 

5. केस �टडी�ार ेप�रघासाठी धोरण �हणून �ादेिशक एक�करणाचे मह�व �प� करा. 

6. जागितक�कृत जगात नवीन आिथ�क ि�याकलापा�ंया उदयावर एक टीप िलहा. 

 िटपा िलहा 

i) आिसयान 

ii) साक�  

iii) यरुोिपयन यिुनयन 

iv) ओपेक 

vi) चौथी औ�ोिगक �ातंी 

 तांि�क श�द 

ह�तांतरण�मता : ह�तातंरणीय िकंवा िविनमय कर�यायो�य अस�याची गणुव�ा 

�यापार : व�तू खरदेी आिण िव��ची ि�या आहे 

जागितक�करण: जगभरातील व�तू, सेवा, भाडंवल, तं��ान आिण सा�ंकृितक प�त�ची 
देवाणघेवाण 
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