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मला येथे दोन मुदे्द मांडायचे 
आहेत  

1. मत्स्योद्योगातील सबतसडी चा 
इततहास  

 

2. जुलै २०२२ च्या WTO AFS  
कराराचे संभाव्य पररणाम  



१. इततहास  
अ. मत्स्योद्योगातील सबसीडीचा वाद हा WTO च्या 

जन्मापूवी पासून सुरू आहे  

ब.  प्रगत व औद्योगीकरण िालेल्या राष््टांमधे्य मच्छिमार 

व मत्स्यकामगारांना १९ व्या शतकापासूनच मोठ्या 
प्रमाणावर सबतसडी तदली जात होती.  

क. म्हणूनच मत्स्योद्योगातील सबसीडीला आळा 
घालण्याचा आज करण्यात येत असलेला युच्छिवाद हा 

दुटप्पीपणाचा आहे.  



१९ व्या शतकातील जमिन अथितज्ज्ञ फे्रतड्क तलस्ट 
एकदा म्हणाला होता:  

 

•एखादी व्यच्छि जेव्हा उंचावर 
पोहोचते तेव्हा ज्या तशडीने 
ती वर चढली त्या तशडीलाच 
ती लाथ मारते जेणेकरून 
अन्य कोणीही त्या तशडीचा 
वापर करून तीच ऊंची गाठू 
शकणार नाही – हा एक  
नेहमीचा व लबाड प्रघात 
आहे.   



 

 

ड. अखेरीस, मत्स्योद्योग 
सबतसडी चा वाद हा 
देशांकडून अन्य व्यवहार 
व लाभ तमळतवण्याकररता 
सौदेबाजी करण्यात 
वापरला जात आहे 



२. संभाव्य पररणाम  

अ.  जागततक व्यापारी संघटनेचा 
मत्स्योद्योग सबतसडी संबंतधत करार, 
त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात देखील, 
(म्हणजे, अततक्षमता तकंवा 
अततमिीमारी च्या खांबातशवाय) भारत 
सरकारला संपूणि EEZ च्या 
व्यवस्थापनातवषयी गांभीयािने तवचार 
करण्यास लावू शकेल /लावेल 



ब. WTO-AFS चा एक संभाव्य 
पररणाम सध्या सागरी राजे्य व कें द्र 
सरकार यांच्यातील मत्स्योद्योग 
तनयमन व व्यवस्थापनाच्या 
तवभागणीवर देखील होऊ शकेल.  



क. WTO-AFS ची पररणीती 

सबतसडी बंद करण्यामधे्य होऊ 
नये.   

सबतसडी वाढवा. परंतु ती 

देण्यामागील उतद्दषे्ट बदला.  



पर्यावरणीर् व आर्थाकदृष्ट्यय 
अर्धक शयश्वत, अर्धक समतयपूणा 
व स्वरं्पूणा मत्स्योद्योग र्नमयाण 
करण्ययकररतय सबर्सडीचय वयपर 
कसय होऊ शकतो र्यची कयही 

उदयहरणे 



सबतसडी याकररता: 

मत्स्यसाठ्यांची  
पुनबाांधणी 
करण्याकररता  



सबतसडी याकररता: 

क्षमतेतील 
घटीकररता 
पुनः  खरेदी 
व्यवस्था 



सबतसडी याकररता: 

व्याप्ती कमी 
करण्याकररता 
सबतसडी  



सबतसडी याकररता: 

बहु-ऊजािस्त्रोत 
वापरण्याकरर
ता सबतसडी  



सबतसडी याकररता: 

माशांचा दजाि 
सुधारण्याकरर
ता अतधक 
चांगल्या 
सुतवधा  



सबतसडी याकररता: 

हवामान 
आधाररत 
बेकारीची भरपाई 
करण्याकररता 
तनकषाधाररत  
तवमा सुतवधा  



सबतसडी याकररता: 

मत्स्योद्योगास 
आवश्यक 
असलेल्या मानवी 
क्षमता 
वाढतवण्याकररता 
मिीमारांचे  
प्रतशक्षण 



सवाित महत्वाचा घटक - तळातून 
तमळणारा पातठंबा 



धन्यवाद  


