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जागितक यापार संघटना आिण भारतीय लघुउ ोग  े  
 

डॉ. संदीप बाबुराव अभंग. 
सहा. ा यापक व अथशा  िवभाग मुख, 

ी छ पती िशवाजी महािव ालय, 
ीग दा, िज. अहमदनगर िपन - ४१३७०१ 

 

 

गोषवारा : 
लघुउ ोग हे भारतीय अथ यव थेतील एक मह वाचे े  आह.े भारता या एकूण 

औ ोिगक उ पादन, एकूण कारखान,े औ ोिगक रोजगार, थूल देशांतगत उ पादन आिण 
एकूण िनयातीतील लघुउ ोगांचे माण अनु मे ४० ट के, ७६ ट के, ५२ ट के, ८ ट के 
आिण ३५ ट के असे ल णीय आह.े यािशवाय ामीण अथ यव थेचा आधार तंभ, बेकारी व 
दा र य िनमूलन, सामािजक याय, मिहला सबलीकरण, परक य चलनाची ा ी इ यादी ीने 
लघउु ोग मह वाचे आह.े हणून भारत सरकारने वातं य ा ीनंतर हणजेच जागितक यापार 
संघटनेचे सभासद व वीकार यापूव  या े ाला अनेक सवलती व अिधकार िदले होते. अनेक 
व तूंचे उ पादन हे लघु ोग े ासाठी राखीव ठेव यात आले होते. तसेच लघउु ोगांनी 
उ पािदत केले या व तूं या िनयातीसाठी सरकारकडून मदत केली जात अस.े परंतू  सरकारने १ 
जानेवारी १९९५ पासून जागितक यापार संघटनेचे िनयम, करार व अट चा वीकार के याने 
लघउु ोगां या सव सं र ण िवषयक सवलती व तरतूदी काढून घेत या. यामुळे भारतीय 
लघउु ोगांपुढे अनेक आ हाने व सम या उ या रािह या आहेत. लघउु ोगांना बहरा ीय 
कंप या आिण मोठ्या उ ोगांशी ती  पधा करावी लागत आह.े खु या यापार धोरणामुळे 
परदेशातनू िवशेषतः चीन मधून खेळणी, िवजेचे उपकरण,े यं ांचे सु टे भाग तसेच गृहोपयोगी 
व तूं या होणा या व त आयातीमुळे लघउु ोग े  संकटात सापडले आह.े प रणामी 
लघउु ोग आजारी व बंद पड याचे माण वाढलेले आह.े असे असले तरी भारतीय 
लघउु ोगाना जागितक पातळीवर नवनवीन संधी देखील उपल ध झाले या आहेत, याकडे 
दु ल  क न चालणार नाही. भारत सरकारने जागितक यापार संघटनेचे िनयम, करार व अट  
िवचारात घेऊन या े ा या िवकासासाठी सवसमावेशक असे धोरण आखणे आव यक आह.े 
असे झाले तर भारतीय लघउु ोग देशा या औ ोिगक आिण पयायाने आिथक िवकासात 
मोलाची भू िमका पार पाडतील,याबाबत तीळमा  शंका नाही. 
 

कळीचे श द: जागितक यापार संघटना, लघउु ोग, औ ोिगक धोरण, परक य गुंतवणूक, 
बौि क संपदा अिधकार. 
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तावना: 
भारता या आिथक िवकास ि येत आिण पयायाने औ ोिगक िवकासात लघुउ ोगांचे योगदान 

अितशय     उ लेखनीय आह.े  देशा या आिथक व सामािजक िवकासाची उि े  सा य क न देशाचा  सवािगण 

िवकास घडवून आण यात लघुउ ोगांचा िसहांचा वाटा आहे. वातं य ा ीनंतर सरकारने आिथक िवकासातील 

सम या-अडचणी   सोडिव याचा रामबाण उपाय हणून लघुउ ोग े ा या िवकासाकडे पािहले. यामुळे देशात 

लघुउ ोग े ा या िवकासाला चालना िमळाली. भारत सरकार या लघुउ ोग मं ालया या २०१८-१९ मधील 

वािषक अहवालानुसार भारतातील लघुउ ोगांची सं या ६३.३९ दशल  तर गुं तवणूक व उ पादन मू य अनु मे 

११,९३,८३५ कोटी पये आिण २१,९३,५३० कोटी पये इतके होते. रोजगार िनिमती या ीने लघुउ ोग े  

आघाडीवर िदसून येते.२०१८-१९ म ये या उ ोगांनी एकूण १३९.१६ लाख य ना रोजगार पुरिवला होता. 

स या लघुउ ोग े ात ६००० पे ा जा त िविवध व तूंचे उ पादन क न याची जगभर िनयात केली जात आह.े 

या े ाने देशाला २०१८-१९ म ये िनयातीतून १०,६६,९४४ कोटी पयांचे परक य चलन िमळवून िदले.   

लघुउ ोगांचे भारता या आिथक व औ ोिगक िवकासातील थान िवचारात घेऊन भारत सरकारने 

वातं यो र काळात या उ ोगांना िविवध व पा या अदयावत सोई - सुिवधा उपल ध क न िद या. 

काळानु प औ ोिगक धोरणात बदल क न यांना बदल या प रि थतीचा सामना कसा करता येईल याची दखल 

घेतली. १९९० या दर यान भारतीय अथ यव था अभूतपूव अशा आिथक संकटात सापडली. यामुळे जुलै 

१९९१ म ये या आिथक संकटातून माग काढ यासाठी सरकारने नवीन आिथक काय माचा आिण १ जानेवारी 

१९९५ ला जागितक यापार संघटनेचे सभासद व वीकारले. जागितक यापार संघटनेचे िनयम, तरतूदी, करार 

आिण अटी यांना अनुस न सरकारने कृषी, बँिकंग, गुंतवणूक, चलनिवषयक व राजकोषीय धोरण, 

यापारिवषयक धोरण आिण औ ोिगक धोरणात आव यक ते बदल केले. यामुळे भारतीय अथ यव थेत 

जागितक करण, उदारीकरण आिण खाजगीकरणाची ि या वेगाने सु  झाली. भारत सरकारने जागितक यापार 

संघटने या िनयमांना अनुस न लघुउ ोग े ासंबंधी या धोरणात कोणते बदल केले ? या बदलांचा लघुउ ोग 

े ा या  िवकासावर काय प रणाम झाला ? लघुउ ोगां या अडचणी व सम यांचे िनवारण झाले िकंवा कसे ? 

याचे िव ेषण या शोधिनबंधात कर याचा य न केला आह.े 
 

अ यासाची उि े : 

   तूत शोध िनबंधाची उि े पुढील माणे आहेत. 

१. जागितक यापार संघटनेचे िनयम, अटी आिण करार यांची मािहती घेणे. 

२. जागितक यापार संघटने या िनयमांना अनुस न सरकारने लघुउ ोग े ाशी संबं िधत धोरणात केले या 

बदलांचा अ यास करण.े  

३. जागितक यापार संघटने या थापनेनंतर या काळातील लघुउ ोग े ा या गतीचा अ यास करणे. 

४. लघुउ ोगां या िवकासातील सम या-अडचणी यांचा शोध घेऊन या सोडिव यासाठी उपाययोजना 

सुचिवण.े 
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संशोधन प ती :  

तूत शोध िनबंधाचा िवषय थूलदश  व पाचा असून यात जागितक यापार संघटनेचे िनयम, अटी 

आिण करार यांचे भारतीय लघुउ ोग े ावर जे बरेवाईट प रणाम झाले आहेत, यांचे िव ेषण कर यात आले 

आह.े िव ेषणासाठी दु यम मािहती व आकडेवारीचा वापर कर यात आला आह.े ही आकडेवारी व मािहती 

भारताचे आिथक सव ण,े भारता या सु म, लघु व म यम उदयोग मं ालयाचे वािषक अहवाल, रझ ह बँकेची 

िविवध काशने, जागितक यापार संघटनेचे अहवाल, िविवध संदभ ंथ, शोध िनबंध आिण मािसके इ यादी 

मधून संकिलत केली आह.े लघुउ ोगांची सं या, उ पादन, रोजगार, िनयात आिण भारत सरकारचे लघुउ ोग 

े ासंबंधीचे धोरण हे िनदशके िव ेषणासाठी िवचारात घेतली आहेत. संकिलत केले या मािहतीवर ि या 

कर यासाठी वािषक वृ ीदर, संयु  वािषक वृ ीदर, पटीतील वाढ आिण शेकडेवारी ही सां ि यक य आिण 

गिणतीय साधने वापरली आहेत. 
 

जागितक यापार संघटनेचे व प व या ी: 

१ जानेवारी १९९५ पासून जागितक यापार संघटनेने आप या कायाला सु वात क न जगातील सव 

देशांना बहप ीय यापाराचे ह काचे यासपीठ िमळवून िदले. स या जागितक यापार संघटनेचे १६४ देश सद य 

आहेत. सभासद देशातील यापार िनयमन, यापारिवषयक िववादांचे िनवारण, यापार वाढीसाठी य न, 

यापारावरील िनबध कमी करणे इ यादीसाठी  जागितक यापार संघटनेने अनेक िनयम, अटी, तरतूदी आिण करार 

केले आहेत. याम ये पुढील मुख करारांचा समावेश आहे. 
 

अ. शेतीिवषयक करार:  

 जागितक यापार संघटने या शेती िवषयक करारांचा मुख उ ेश देशांतगत उ पादन आिण िनयात 

वाढीसाठी िदले जाणारे अथसहा य कमी करणे हा होता. यासाठी संघटनेने बाजार वेश, देशांतगत मदत आिण 

िनयात अनुदाने इ यादीशी संबं िधत अनेक िनयम व करार केले आहेत.  
 

ब. यापाराशी िनगडीत बौि क संप ी अिधकार:  

बौि क संप ी अिधकार या करारानुसार कोण याही नवीन शोध व संशोधना या न दणीकृत पेटं टसाठी 

२० वषापयत जगात एकािधकार असेल. TRIPS करारांतगत जागितक यापार संघटनेने एकूण सात बौि क 

संपदांचा समावेश केला आह.ेयाम ये कॉपीराईट व ेडमाक, यापार िच ह,े भौगोिलक िच हांकन, संघटीत 

बाजार, यापा रक रह य इ याद चा समावेश आह.े   
  

क. सेवा यापाराचा सवसाधारण करार:  

             आंतररा ीय पातळीवरील सेवांचा या करारात समावेश कर यात आलेला आह.े जागितक यापार 

संघटननेे  या करारांतगत बँिकंग, िवमा, वाहतूक व दळणवळण, संशोधन, िश ण, आरो य इ यादी सेवांचा 

समावेश केला आह.े या कराराने वदेशी सेवा देणारा आिण िवदेशी सेवा देणारा या दोघांनाही समान दजा िदलेला 

आह.े तसेच सेवा े ावरील सव िनबध सभासद देशांनी दू र करावेत असे या करारात प  कर यात आले आह.े    
 



IJAAR    Vol.8 No.4   ISSN – 2347-7075 
 

डॉ. संदीप बाबुराव अभंग. 

                             4 

ड. यापाराशी िनगडीत गुंतवणूक उपाय:                                                 

 या करारानुसार कोण याही सद य देशाला भांडवल गुंतवणूक चे िनयमन व िनयं ण करता येणार नाही. 

खुला यापार करार लागू  झा यापासून िवकिसत देशांनी २ वषात , िवकसनशील देशांनी ७ वषात तर 

अ पिवकिसत देशांनी १० वषात आप या देशातील खु या यापारास हािनकारक िनयम, तरतूदी आिण कायदे 

बदलणे आव यक आह.े 
 

इ. अवपुंजनािव  उपाय:   

जागितक यापार संघटने या करारानुसार सद य देशांना अवपुंजनािव  उपाय कर याची परवानगी 

दे यात आली आह.े गॅट या प र छेद VI नुसार जर अवपुंजनामुळे आयातक देशांतील उ ोगांचे नुकसान होत 

असेल तर तो देश अवपुंजनािवरोधी उपाययोजना क  शकतो. तसेच अवपुंजन करणा यां या िवरोधात जागितक 

यापार संघटने या त ार िनवारण मंडळात कायदेशीर त ार क  शकतो. 
 ,                             
ई. यापार सुलभीकरण करार:  

यापार सुलभीकरण करारात सीमाशु का संदभात असले या ि या सुलभ क न याम ये पारदशकता 

आणणे, इले ॉिनक पेमट प तीचा वापर करण,े जोखीम यव थापन तं , यापा यांना अपील कर याचा ह क 

इ याद चा समावेश आह.े जागितक यापार संघटने या मते यापार सुलभीकरण कराराची पुण अंमलबजावणी 

झा यास सभासद देशां या खचाम ये सरासरी १४.३० ट के घट होईल.   
 

फ. त ार िनवारण यं णा:  

बहप ीय यापाराला चालना दे यासाठी तसेच सद य देशांचे अिधकार व कत य यां याशी संबं िधत 

िवषयावर िवचार िविनमय क न मतभेद िमटिव याक रता जागितक यापार संघटनेने त ार िनवारण यं णा 

थापना केली आह.े भारत सरकारने बासमती तां दू ळ आिण हळदीचे पेटंट अमे रकेकडून जागितक यापार 

संघटने या त ार िनवारण यं णे या मा यमातूनच परत िमळिवले आह.े 

थोड यात जागितक यापार संघटने या यापारिवषयक करारांमु ळे जागितक यापार आिण सद य 

देशांतील यापारात वाढ होईल.मा  भारतासार या िवकसनशील देशांवर या करारांचे बरे-वाईट प रणाम होतील 

असे वाटते. 
 

जागितक यापार संघटना आिण भारतीय लघुउ ोग: 

  जागितक यापार संघटने या िनयमांना अनुस न भारत सरकारने लघुउ ोग े ासंबंधी या धोरणात 

केलेले बदल आिण यांचा लघुउ ोग े ा या िवकासावर झाले या प रणामांचे िव ेषण केले असता पुढील 

िन कष िनदशनास आले. 
 

१ जागितक यापार संघटने या थापनेपूव चा काळ:  

जागितक यापार संघटने या थापनेपूव या काळातील लघुउ ोग े ा या गतीचा तपशील 

पािह यास (त ा .१) १९८०-८१ ते १९९४-९५ या दर यान लघुउ ोगांची सं या ९.१० पट नी (८.७४ 

लाखांव न ७९.६० लाखांपयत), उ पादन ४.३५ पट नी (२८,०६० कोटी पयांव न १,२२,१५४ कोटी पये), 
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रोजगार २.६९ पट नी (७१.०० लाख य व न १९१.४० लाख य ) आिण िनयातीत १७.६९ पट नी 

(१,६४३ कोटी पयांव न २९,०६८ कोटी पये) वाढ झा याचे प  होते. याच दर यान भारता या एकूण 

िनयातीतील लघुउ ोग े ाने केले या िनयातीचे माण २४.४८ ट यांव न ३५.२० ट यांपयत वाढलेले 

आह.े जागितक यापार संघटने या थापनेपूव या काळात लघुउ ोगांची सं या, उ पादन, रोजगार आिण 

िनयातीत ितवष अनु मे १७.१० ट के, ११.०७  ट के, ७.३४ ट के आिण २२.७८ ट के या संयु  वािषक 

अिभवृ ी दराने वाढ झाली. 
 

२ जागितक यापार संघटने या थापनेनंतरचा काळ:  

जागितक यापार संघटने या थापनेनंतर या काळात हणजे १९९५-९६ ते २०१८-१९ या दर यान 

लघुउ ोगांची सं या, उ पादन, रोजगार आिण िनयातीत अनु मे ८२.८४ लाखांव न ६३३.९० लाख (७.६५ 

पट), १,४७,७१२ कोटी पयांव न २१,९३,५३० कोटी पये (१४.८५ पट), १९७.९३ लाख य व न 

१,३९१.६० लाख य  (७.०० पट) आिण ३६,४७० कोटी पयांव न १०,६६,९४४ कोटी पये (२९.२५ पट) 

अशी वाढ झाली (त ा .१). भारता या एकूण िनयातीतील लघुउ ोग े ाने केले या िनयातीचे माण 

१९९५-९६ म ये ३४.२५ ट के एवढे होते. यात नंतर या काळात सतत चढ - उतार होऊन २०११-१२ म ये 

१८.४५ ट यांपयत कमी झाले. यानंतर यात पु हा वाढ होत जाऊन २०१७-१८ म ये ते ५०.७२ ट यांपयत 

वाढ याचे िदसून येते. १९९५-९६ ते २०१८-१९ याकाळात ितवष लघुउ ोगां या सं येत १७.१० ट के, 

उ पादनात ११.०७ ट के, रोजगारात ७.३४ ट के आिण िनयातीत २२.७८ ट के या संयु  वािषक अिभवृ ी 

दराने वाढ झाली. 
 

३ लघुउ ोग े ा या िवकासाची तुलना मक ि थती:  

 जागितक यापार संघटने या थापनेपूव  (१९८०-८१ ते १९९४-९५) आिण थापनेनंतर या काळातील 

(१९९५-९६ ते २०१८-१९) लघुउ ोग े ा या गतीची वािषक संयु  वािषक अिभवृ ी दरा या सा ाने 

तूलना के यास (त ा .१) लघुउ ोगांची सं या आिण लघुउ ोगां या िनयात वाढीचा दर अनु मे १७.१० 

ट यांव न ९.२५ ट के आिण २२.७८ ट यांव न १५.८१ ट यांपयत कमी झा याचे िदसून येते. तर 

उ पादन (११.०७ ट यांव न १२.४५ ट के) आिण रोजगार ( ७.३४ ट यांव न ८.४५ ट के) वाढी या दरात 

जागितक यापार संघटने या थापनेपूव या काळाशी तुलना करता थापनेनंतर या काळात वाढ झा याचे िदसून 

येते. 
 

४ लघुउ ोग े ासाठी राखीव व तूं चे उ पादन र : 

लघुउ ोग े ा या िवकासासाठी तसेच मोठया उ ोगांपासून लघुउ ोगांचे सं र ण हावे या उ ेशाने 

भारत सरकारने १९६७ पासून लघुउ ोग े ासाठी काही उ पादने राखून ठेव याचे धोरण वीकारले होते. १९९० 

पयत ८३६ व तूंचे उ पादन लघुउ ोगांसाठी राखून ठेव यात आले होते. जागितक यापार संघटनेचे िनयम, अटी, 

तरतूदी आिण करार यांना अनुस न हे आर ण ट याट याने र  कर यात आले. १९९७ ते २०१५ या काळात 

आर ण र  केले या व तूंची सं या त ा .२ म ये दशिवली आह.े १९९७ म ये आिबद हसेन सिमती या  
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त ा मांक १ 

जागितक यापार संघटने या थापनेपूव  आिण थापनेनंतर लघुउ ोग े ाचा िवकास  
 

अ. . वष  लघुउ ोगांची 
सं या (लाख) 

उ पादन  
(कोटी पये) 

रोजगार  
(लाख य  ) 

िनयात 
(कोटी पये) 

एकूण 
िनयातीतील 

शेकडा माण 
१ २ ३  ४ ५ ६ ७ 

 

१. १९८०-८१ ८.७४ २८,०६० ७१.०० १,६४३ २४.४८ 
२. १९९४-९५  ७९.६० १,२२,१५४ १९१.४० २९,०६८ ३५.२० 
३. १९९५-९६ ८२.८४ १,४७,७१२ १९७.९३ ३६,४७० ३४.२५ 
४. १९९६-९७ ८६.२१ १,६७,८०५ २०५.८६ ३९,२४८ ३३.३९ 
५. १९९७-९८ ८९.७१ १,८७,२१७ २१३.१६ ४४,४४२ ३५.१९ 
६. १९९८-९९ ९३.३६ २,१०,२५४ २२०.५५ ४८,९७९ ३४.५९ 
७. १९९९-०० ९७.१५ २,३३,७६० २२९.१० ५४,२०० ३३.९७ 
८. २०००-०१ १०१.१० २,६१,२९७ २३८.७३ ६७,७९७ ३४.४७ 
९. २००१-०२ १०५.२१ २,८२,२७० २४९.३३ ७१,२४४ ३४.०८ 

१०. २००२-०३ १०९.४९ ३,१४,८५० २६०.२१ ८६,०१३ ३३.७१ 
११. २००३-०४ ११३.९५ ३,६४,५४७ २७१.४२ ९७,६४४ ३३.२८ 
१२. २००४-०५ ११८.५९ ४,२९,७९६ २८२.५७ १,२४,४१७ ३३.१४ 
१३. २००५-०६ १२३.४२ ४,९७,८४२  २९४.२१ १,५०,२४२ ३२.९१ 
१४. २००६-०७ २६१.०१ ७,०९,३९८ ५९४.६१ १,८२,५३८ ३१.९२ 
१५. २००७-०८ २७२.७९ ७,९०,९५९  ६२६.६४ २,०२,०१७ ३०.८० 
१६. २००८-०९ २८५.१६ ८,८०,८०५ ६५९.३५ २,१२,४०८ २५.२६ 
१७. २००९-१० २९८.०८ ९,८२,९१९ ६९५.३८ २,२३,५७२ २६.४४ 
१८. २०१०-११ ३११.५२ १०,९५,७५८ ७३२.१७ २,४५,१२७ २१.१८ 
१९. २०११-१२ ३२५.६० १२,२१,४४२ ७७१.२७ २,६९,१२५  १८.४५ 
२०. २०१२-१३ ४७७.६० १८,०९,९७६ १०६१.५० ६,९६,०२५ ४२.५८ 
२१. २०१३-१४ ४९८.५० १८,३१,६२४ १११४.३० ७,९८,९४६ ४१.९४ 
२२. २०१४-१५ ५१०.६० १८,५३,५३१ ११७१.३० ८,६६,७१६ ४५.७० 
२३. २०१५-१६ ५३३.७० १८,७५,६९९ १२३१.२० ८,६७,९१२ ५०.५० 
२४. २०१६-१७ ५६७.८० १८,९८,१३३ १२९४.२० ८,८८,०१४ ४८.०० 
२५. २०१७-१८ ५८९.५० २०,४०,४९३ १३३२.९० ९,९२,५०६ ५०.७२ 
२६. २०१८-१९ ६३३.९० २१,९३,५३० १३९१.६० १०,६६,९४४ ४६.२३ 
१९८०-८१ ते १९९४-९५ 

या काळातील संयु  वािषक 
अिभवृ ी दर (%) 

 
१७.१० 

 
११.०७ 

 
७.३४ 

 
२२.७८ 

 
-- 

१९९५-९६ ते २०१८-१९ 
या काळातील संयु  वािषक 

अिभवृ ी दर (%) 

 
९.२५ 

 
१२.४५ 

 
८.४५ 

 
१५.८१ 

-- 

Source: Govt. of India, Ministry of MSMEs, Various Annual Reports. 
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त ा मांक २ 

लघुउ ोगांतील आर ण र  केले या व तूंची सं या 
 

 

अ.  वष आर ण र  केले या व तूंची सं या 
१ २ ३ 
१. १९९७ १५ 
२. १९९९ ०१ 
३. २००१ १४ 
४. २००३ ७५ 
५. २००४ ८५ 
६. २००५ १०८ 
७. २००६ १८० 
८. २००७ २१२ 
९. २००८ ९३ 

१०. २०१५ २१ 
Source: Govt. of India, Ministry of MSMEs, Various Annual Reports. 

 
िशफारशीव न १५ व तूंचे आर ण र  कर यात आले. यानंतर २००५, २००७ आिण २०१५ म ये अनु मे 

१०८, २१२ आिण २१ व तूंचे आर ण र  कर यात आले. स या लघुउ ोग े ासाठी एकही व तूंचे उ पादन 

राखून ठेव यात आलेले नाही. यामुळे भारतीय लघउु ोगाना बहरा ीय कंप या आिण मोठया उ ोगांशी पधा 

करावी लागत आह.े 
 

५ आय. एस. ओ. माणप  सुिवधा: 

भारतीय लघुउ ोग े ात अनेक उ कृ  दजा या व तूंचे उ पादन केले जाते. परंतू  व तूं या दजाबाबत 

आंतररा ीय दजाचे व गुणव ेचे माणप  उपल ध नस याने यांना जागितक बाजारपेठ उपल ध होऊ शकत 

नाही. हणून भारत सरकारने माच १९९४ पासून आय.एस.ओ. ९००० आिण नंतर आय.एस.ओ.१४००१ 

माणप  िमळिव यासाठी य त करणा या लघुउ ोगांना ७५००० पये अथसहा य दे याचे धोरण वीकारले 

आह.े या योजनतगत १९९५-९६ म ये ४८ लघुउ ोगांना २५ लाख पये अथसहा य दे यात आले. (त ा .३) 

यानंतर २००५-०६ आिण २०१७-१८ म ये अनु मे २०२६ लघउु ोगाना ९.७६ कोटी पये आिण ११४६ 

लघुउ ोगांना १०.३८ कोटी पये अथसहा य दे यात आ याचे प  होते. 
 

 

६ बौि क संपदा सुलभीकरण क : 

भारत सरकारने जागितक यापार संघटने या बौि क संपदा िवषयक करारांची भारतीय लघु  उ ोजकांना 

मािहती हावी. हणून बौि क संपदा सुलभीकरण क ांची थापना केली आह.े या क ांमाफत लघुउ ोजकांना 

पेटंट, कॉपीराईट व ेडमाक, यापार िच ह,े भौगोिलक िच हांकन, संघटीत बाजार, यापा रक रह य इ यादी 

संबंधी मागदशन केले जाते. २०१२-१३ म ये बौि क संपदा अिधकार जनजागृती काय मांसाठी सरकारने १.८८ 

कोटी पये खच केले. याचा लाभ देशातील िविवध भागातील १,९९० लघुउ ोजकांना झाला. यानंतर या 
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काळात या खचात तसेच लाभा या या माणात ल णीय वाढ झाली. २०१६-१७ म ये सरकारने २.४७ कोटी 

पये जनजागृती काय मांसाठी खच केले आिण याचा फायदा ६,३५५ लघुउ ोजकांना झाला. 

 

त ा मांक ३. 

आय.एस.ओ.९००० व आय.एस.ओ.१४००१ योजनतगत लघुउ ोगांना केलेले अथसहा य 
 

 

अ.  वष लघुउ ोगांची सं या अथसहा य (कोटी पये) 
१ २ ३ ४ 
१. १९९३-९४ ०३ ०.०१ 
२. १९९५-९६  ४८ ०.२५ 
३. १९९८-९९ १७४ ०.९६ 
४. २०००-०१ ६४९ ४.०५ 
५. २००३-०४  ९१७ ४.७७ 
६. २००५-०६  २,०२६ ९.७६ 
७. २००८-०९ ७८० ३.२६ 
८. २०११-१२ १,०४७ ५.९५ 
९. २०१४-१५ १२५ ०.७४ 

१०. २०१७-१८ १,१४६ १०.३८ 
Source: Govt. of India, Ministry of MSMEs, Various Annual Reports. 

 

७ सावजिनक खरेदी धोरण: 

जागितक यापार संघटनचेे सभासद व वीकार यानंतर भारत सरकारने लघुउ ोग े ासाठी राखीव 

व तूंचे आर ण र  करण,े यापारावरील बंधने कमी करण,े आयात शु लात कपात करण,े देशांतगत उ ोगांना 

िदले या िविवध सवलती हळूहळू काढून घेण.े यासारखे िनणय घेतले. प रणामी लघुउ ोगांना मोठया व 

बहरा ीय कंप यांशी जीवघेणी पधा करावी लागत आह.े यामुळे अनेक लघुउ ोग मागणीचा अभाव आिण 

मालिव चे  या दोन कारणांनी आजारी िकंवा बंद पडत आहे. हणून भारत सरकारने २०१२ म ये 

सावजिनक खरेदी धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार सव सावजिनक उप म, शासनाचे िविवध िवभाग, 

महामंडळे तसेच रा ीयीकृत यापारी बँकांनी आप या वािषक एकूण खरेदीपैक  २० ट के खरेदी 

लघुउ ोगांकडून कर याचे बंधनकारक केले आहे.२०१४-१५ म ये ११३ सावजिनक े ातील कंप यांनी 

लघुउ ोगांकडून ९,६०१ कोटी पयांची खरेदी केली. २०१७-१७ म ये यात अनु मे १६८ आिण 

२४,२२६.५१ कोटी पये अशी वाढ झाली.  

यािशवाय भारत सरकारने लघुउ ोगां या िवकासासठी वतं  मं ालयाची थापना, उ ोजकता िवकास 

क ांची थापना, भांडवल अनुदान योजना, िविवध देशांशी तसेच रा ीय व आंतररा ीय सं थांशी सामंज य 

करार, िनयात अथसहा य, ाधा य म े ाचा दजा, शोध व संशोधनासाठी िविवध सं थांची थापना, गुंतवणूक 

मयादेत बदल, परक य गुंतवणुक स मा यता, तं ान आधुिनक करण योजना, अ प याजदरात कजपुरवठा, 

अडचणी व ांची सोडवणूक कर यासाठी िविवध सिम या, त  गट, कृती गट आिण अ यास गटांची थापना 
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इ यांदी या मा यमातून नवीन आिथक सुधारणा आिण जागितक यापार संघटनेचे सभासद व 

वीकार यानंतर या काळात लघुउ ोगांचे ,सम या व अडचणी सोडिव यासाठी य न केलेले आहेत. 
 

उपाययोजना: 

नवीन आिथक सुधारणा काय मातील तरतूदी, जागितक यापार संघटनेचे िनयम, अटी व करार, 

आिथक मंदीचे वातावरण आिण लघुउ ोगां या सम या िवचारात घेऊन या उ ोगां या िवकासासाठी पुढील 

उपाययोजना सुचिवता येतील. 

१. लघुउ ोगांना मोठया उ ोगांशी तसेच बहरा ीय कंप यांशी पधा करावी लागते. यामुळे यां यापढुे 

मालिव चे  िनमाण होत आह.े यामुळे क  व रा य सरकारचे िविवध िवभाग, सावजिनक 

े ातील उदयोग, महामंडळे यांनी या उ ोगांकडून जा तीत जा त माल खरेदी करावा. 

२.  कृषी आधा रत लघुउ ोगां या िवकासासाठी सरकारने ामीण भागात उपल ध नैसिगक संसाधन,े 

पशुधन, दु ध यवसाय, कृषी उ पादने इ याद चे सव ण क न ामीण यवसाय े ाची थापना करावी. 

३. स या या पधा मक वातावरणात लघुउ ोगांनी देखील अिधक स म होणे गरजेचे आह.े हणून 

लघुउ ोजकानी आपली पधाश  वाढिव यासाठी नवीन तं ानाचा वीकार, गुणव ापूण व दजदार 

व तूंचे उ पादन, कमचा यांचे िश ण व िश ण, नवनवीन बाजारपेठांचा शोध इ याद  मागाचा 

अवलंब करावा. 
४.  लोकसभा टी. ही. आिण रा यसभा टी. ही. चॅनेल माणे भारत सरकारने वतं  "उ म भारत" 

नावाचे टी. ही. चॅनेल सु  कराव.े याव न लघुउ ोग े ाशी संबं िधत धोरणे, िनयाती या संधी, 

सरकार या िविवध योजना व काय म, यश वी लघुउ ोजकां या मुलाखती, यांचे अनुभव इ यादी 

काय म सा रत करावे. 

५. आंतररा ीय नाणेिनधी, जागितक बँक आिण जागितक यापार संघटने या िनयमांमु ळे सरकारला 

आयातीवर फारसे बंधने घालता येत नाही. यामुळे जनतेनेच पुढाकार घेऊन लघुउ ोग े ात िनमाण 

होणा या वदेशी व तूं या वापरला ाधा य देणे गरजेचे आह.े 

६. जागितक यापार संघटनेचे िनयम, अटी व करार आिण नवीन आिथक सुधारणा काय मातील तरतूदी 

यांची मािहती लघुउ ोजक, लघुउ ोजकां या संघटना तसेच इतर संबं िधत िवभाग यांना वेळोवेळी 

दे यात यावी. जागितक यापार संघटने या यासपीठावर भारतीय लघुउ ोगां या िहताला बधाब येणार 

नाही. यासाठी सरकारने िवशेष ल य देणे आव यक आह.े 

७. लघुउ ोगांना जागितक बाजारपेठेत स या ती  पधला त ड ावे लागत आह.े हणून यांनी व तूचा 

दजा व गुणव ायाकडे िवशेष ल य ाव.े काही देशांचे व तूंचा दजा व आरो य याबाबतचे िनयम 

अितशय कठोर आहेत. यांची पूतता झाली नाही तर भारतीय व तू  परत पाठिव या जातात. व तू या 

गणुव ेकडे ल य िदले तर परदेशी ाहकांम ये व तूंचे आकषण वाढेल आिण जागितक बाजारपेठेत 

भारताची ितमा खराब होणार नाही. 
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समारोप: 

भारतीय लघुउ ोगांचे भारता या आिथक आिण पयायाने औ ोिगक िवकासातील योगदान सव प रिचत 

आह.े नवीन आिथक सुधारणा आिण जागितक यापार संघटने या िनयमांची अंमलबजावणी सु  झा यानंतर 

लघुउ ोगांसमोर न या संधी बरोबरच िविवध आ हाने व सम या िनमाण झाले या आहेत. यामुळे 

लघुउ ोगां या उ पादन, गुंतवणूक, रोजगार आिण िनयातीवर ितकूल प रणाम झालेला िदसून येतो. असे असले 

तरी जागितक यापार संघटनेचे िनयम, अटी, करार आिण आंतररा ीय पातळीवरील िविवध देशांशी केलेले 

ि प ीय,बहप ीय आिण ादेिशक करारांची अंमलबजावणी करणे ही आजची काळाची गरज आहे. त हा 

लघुउ ोजक व लघुउ ोगांशी संबं िधत सव घटकांनी एक  येऊन ा  प रि थतीला व आ हानांना समथपणे 

सामोरे गेले पािहजे. लघुउ ोजकानंी आपली बल थाने व संध चा शोध यावा व आले या संध चे सोने कराव.े 

असे झाले तर भारतीय लघुउ ोग भारता या आिथक गतीचे इं िजन आिण सव आिथक - सामािजक 

सम यांवरील रामबाण ईलाज बन यािशवाय राहणार नाहीत. 
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