
వ్య వ్సాయ ఉత్ప తి్త మార్కె టింగ్ 

Module – V 

 Inter-reginal and International trade in agriculture; emerging scenario of international trade in 

agricultural commoditries, concept of terms of trade and balance of payments, WTO and Indian o 

agriculture with special reference  to Andhra Pradesh.  

ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 

ప్ర.1. ఆింప్రప్రదేశ్ ని దృష్టలిో ఉించుకొని భారత్ వ్య వ్సాయ రింగింపై WTO 

ప్రభావ్మును చర్చ ింపుము. 

భారత్ ప్రభుత్వ ిం General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 

వ్య వ్స్థ ప్రింద దాని అరయ క్షుడు డింకెల్ (Dunkel) చేసిన ప్రత్తపాదనలు 

అింగీకర్ించినది. డింకెల్ ముసాయిదాలో పిందురరచిన అింశాలను 

ఆమోదిించుచూ స్భ్య దేశాలు స్ింత్కిం చేసిన త్ర్వవ త్ GATT స్థసాథ నింలో 1995 

జనవ్ర్ 1వ్ తేదీ నుిండి ప్రరించ వాణిజయ  స్ింస్థ (World Trade Organisation) 

WTO ఏర్వప టు అయినది. ఈ ప్రత్తపాదనలు ఎింత్వ్రకు భారత్ 

వ్య వ్సాయరింగిం పై ప్రభావ్ిం కలి్గ ఉింటాయను విషయమై 

వాదోరవాదములునన వి. హానికరమని కొిందరు వాదిించగా మర్కొిందరు 

అనుకూల ప్రభావ్ిం కలిుతిందని వాదిించుచున్నన రు. 

వ్య వ్సాయ రింగములో, డింకెల్ ప్రత్తపాదనలకు స్ింబింధించి ర్కిండు 

ప్రధాన విషయములునన వి  

(1) వితి్నముల పేటింట్ హకుె లు, 

(2) వ్య వ్సాయ స్బ్సి డీలు.  

1. వితి్న పేటింట్ హకుె లు (seed patent rights) : వ్య వ్సాయరింగింలో వాడు 

వితి్నములను రైతలు ఆయా వితి్నముల రింటలో కొింత్భాగిం దాచి 

పెటిుకొని మరల వాటని రింట ఉత్ప స్థతి్తర ఉరయోగిసిారు. హర్త్విరలవ్ిం ప్రింద 

దేశములోనిర వ్చిచ న వివిర రకముల స్ింకర వితి్నములకు పేటింట్ 

హకుె లు అనగా పేటింట్ హకుె  ఉనన వారే దీనిని విప్కయిించవ్లెనని, ఈ 

హకుె  ఉనన  వార్ దగరి ఈ వితి్నములను కొనవ్లెనను చటిిం లేదా 

నిబింరనలేదు. అయితే డింకల్ ప్రత్తపాదనల ప్రింద ఈ వితి్నములకు 

పేటింట్ హకుె  బహుళ జాతీయ స్ింస్థలకు (Multi national companies) 

ఇవ్వ బడుతిందని భావిించుచున్నన రు. అలా పేటింట్ హకుె  ఇచిచ న 

యడల రైతలు త్మకు కావ్లసిన వితి్నములను పేటింట్ హకుె గల ఈ 

స్ింస్థలనుిండే కొనవ్లె. త్మ రింటలో దాచి పెటిుకొని మరల ఆ 



వితి్నములను వాడు కొనుటకు వీలుిండదు. దీనివ్లన వితి్న వ్య యములు 

బాగా పెరుగుతాయి. ఉదాహరణకు బహళజాత్త స్ింస్థలు విప్కయిించు 

టొమాటో (Tomato) వితి్నములు రలోరర రూ. 20,000 ఉింటుిందని, అదే 

భారత్ స్ింకరజాత్త వితి్నిం రలో రర రూ. 1,500 మాప్త్మేనని ఒక అించన్న. 

దీనివ్లన భారత్ రైతలు అభివ్ృదిి చిందుతనన  ఆధునిక స్ింకరజాత్త 

వితి్నములను పిందగల్గగే శరనిి కోలోప తారని వ్య వ్సాయ రింగిం వ్య యాలు 

పెరగటమే గాక ఉత్ప తి్త త్గిుతిందని ఈ ప్రత్తపాదనలపై విమరశ . 

బహుళజాతీయ స్ింస్థలు త్మకునన  భారీవ్నరులలో నూత్న అధక 

దిగుబడి వితి్నములను అభివ్ృదిి చేయవ్చుచ . అయితే భారత్దేశములో 

నునన  రైతలలో అత్య ధక శాత్ిం చినన  మర్యు స్నన కారు రైతలు. బహళ 

జాతీయ స్ింస్థలు అభివ్ృదిి రరచిన వితి్నములను వీరుకొనే రర్సిథతలో 

లేరు. రనిక రైతలు మాప్త్మే కొనగలరు. వారు మాప్త్మే వీటనికొని రింట 

రిండిించి ఎగుమత్త చేయగలరు. కాబటి రనిక రైతలే ప్రయోజనిం 

పిందుతారు. జాతీయ వితి్నములు పెించుట, అభివ్ృదిి చేయుట దెబబ  

త్తింటుింది అని విమర్శ ించబడుచునన ది. 

అయితే ప్రభుత్వ ిం ఈ విమరశ  వాస్వి్ిం కాదని చప్పప నది. డింకల్ 

ప్రత్తపాదనలలో వితి్నముల పేటింట్ హకుె ల అింశిం లేదని, మొకె ల 

రక్షణ విషయిం మాప్త్మే ఉనన దని ప్రకటించినది. కొనిన  రకముల మొకె ల 

రక్షణకు, నూత్న మొకె ల రకములు, ఉతి్మ న్నణయ త్గల వితి్న అభివ్ృదిి 

.ఉతిేజ రరచుటకు, రర్శోరన అభివ్ృదిిర, ప్రభుత్వ ిం త్వ రలో చటిిం 

చేయబోవుచునన ది. వితి్నముల వాణిజయ  విప్కయములపై నియింప్త్ణ 

ఉనన దేకాని రైతలపై నిషేరములు లేవ్ని ప్రభుత్వ ిం తెలుప చునన ది. 

విదేశముల వ్య వ్సాయ వ్సి్తవులకు భారత్దేశ మార్కె టులో 2 నుిండి 

లేదా 5 శాత్ిం వ్రకు స్వవ చఛ గా వ్దల్గవేయవ్లెనను ప్రత్తపాదన ఉనన దని 

విమర్శ ించుచున్నన రు. శాత్ము చూడగా ఇది త్కుె వ్గ నునన రప టర 

రర్మాణము (Quantity) చూచిన యడల చాలా ఎకుె వ్గా ఉింటుింది. 

అయితే దీని వ్లన భారత్దేశ రైతలు త్మ పోటీశరనిి పెించుకొని 

వ్య వ్సాయరింగిం ఉనన త్ స్థసాథ యిర చేరుసిారని మర్కొిందర్ అభిప్పాయిం. 

పైగా భారత్దేశమునకు విదేశ చల్గలింపులలోటు ఉనన ింత్వ్రకు ఈ అింశము 

వ్ర్ిించదు. 

2. వ్య వ్సాయ స్బి్స డీలు : వ్య వ్సాయరింగమునకు స్బి్స డీలు రదుు 

చేయవ్లెనని డింకల్ ప్రత్తపాదనలలో ఒక అింశిం. అయితే ఈ స్బి్స డీలు 10 

శాత్మునకు మించినపుడే ఈ అింశిం వ్ర్సిి్తింది. అయితే భారత్దేశములో ఈ 



10 శాత్మునకనన  చాలా త్కుె వ్గనునన ిందున వ్య వ్సాయ రింగమునరచుచ  

స్ డీలను రదుు చేయనవ్స్రిం లేదని ప్రభుత్వ ిం ప్రకటించినది. 

మొతి్ిం మీద వ్య వ్సాయరింగమునకు స్ింబింధించిన డింకల్ 

ప్రత్తపాదనల వ్లన భారత్ వ్య వ్సాయ రింగింపై హానికర ఫల్గత్ము లేవీ 

ఉిండవ్ని ప్రభుత్వ ిం ప్రకటించినది. భారత్దేశింలో మొతి్ిం మదుత మదిింపు 

(Aggregate Measurement support; AMP) 2.9 లేదా 6కుమించిలేదని వాణిజయ  

మింప్త్తత్వ శాఖ తెల్గప నది. 

ప్ర. 2. వివిర వ్య వ్సాయ వ్సి్తవుల వ్రమిాన స్థసిథత్తగతలు, అింత్రా్వతీయ 

వాయ పారింలో వ్య వ్సాయ రింగిం పాప్త్ను వివ్ర్ింపుము. 

అింత్రా్వతీయ వాయ పారింలో భారత్ వ్య వ్సాయ రింగిం కీలక పాప్త్ 

పోష్టించుచునన ది. చాలా కాలిం వ్రకు మన వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిలలో 

ప్రధానింగా 3 రకాల ఉత్ప తిలైన నూలు, వ్స్త్సిాలు, జనుము, టీలు 

అింత్రా్వతీయ ఎగుమతలలో 50% వ్రకు ఉిండేవి. వీటర ఇత్ర వ్య వ్సాయ 

ఉత్ప తిల ఎగుమతలను కూడా కల్గప్పనచో మన మొతి్ిం విదేశీ వాయ పారింలో 

వ్య వ్సాయరింగిం వాటా 70% చేరుతింది. ప్రసి్తత్ిం భారత్దేశిం రతి్త, 

పగాకు, స్తగింర ప్దవాయ లు, రించదార, బ్సయయ ిం, కాఫీ, టీ, చేరలు మాింస్ిం, 

రిండుల, రపుప ధాన్నయ లు, నూనెప్పిండి, జీడిరపుప  మొదలైన వ్య వ్సాయ 

ఉత్ప తిలను ఎగుమత్త చేసి విలువైన విదేశీ మారక ప్దవ్య ింలను 

స్ింపాదిించుచునన ది. భారత్దేశింలో ప్రధానింగా వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల 

ఎగుమతలు ఈ ప్రింది రటికలో చూరబడిింది. 

స్ింవ్త్ి రిం 
 

మొతి్ిం ఎగుమతలు 
 

ఎగుమత్త చేసిన 

వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల 

విలువ్ 

వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల 

ఎగుమత్త శాత్ిం 

1960 -61 642 584 44.2 

1970- 71 1535 487 31.7 

1980-81 6711 2057 30.7 

1990-91 32553 6317 19.4 

2000-01 2,03,571 28,582 14.0 

2010-11 11,42,922 1,11,393 9.7 

2016-17 10,39,797 1,07,885 10.4 

పై రటికలోని గణింక వివ్ర్వలను రర్శీల్గించినచో మన దేశిం నుిండి 

ఎగుమత్త అయ్యయ  వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల విలువ్ ప్కమింగా పెరుగుచునన ది. 

1960-61లో మనదేశిం ఎగుమత్త చేసిన మొతి్ిం వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల విలువ్ 



284 కోటల రూపాయలు. కాగా 2011-12 న్నటర ఈ విలువ్ 1,80,279 కోటల 

రూపాయలకు పెర్గిింది. మొతి్ిం ఎగుమతల విలువ్లో వ్య వ్సాయ 

ఉత్ప తిల ఎగుమతల విలువ్ను (%) శాత్ింలో రర్శీల్గించిన 1960-61లో 

44.2% ఉిండగా 2011-12 న్నటర 12.3 % త్గినిది. ఇిందుకు కారణిం 

ఎగుమతల విలువ్లో వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల విలువ్ పెర్గినరప టకీ శాత్ిం 

రూరింలో త్గినిది. ఇిందుకు కారణిం 1991 త్రువాత్ మన దేశింలో ప్రవేశ 

పెటిబడిన నూత్న ఆర్థక స్ింసె్ రణలు - స్రళీకరణ, ప్రవేటీకరణ, 

ప్రరించీకరణ - ఫల్గత్ింగా వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల ఎగుమతల విలువ్ 

పెర్గిింది. నూత్న ఆర్థక స్ింస్ె రణలో భాగింగా భారత్ ప్రభుత్వ ిం 1991లో 

వ్య వ్సాయ వ్సి్తవుల ఎగుమత్త నిషేర వ్సి్తవుల జాబ్సతాను రదుు చేసినది. 

మూలరన వ్సి్తవుల ఎగుమతల అభివ్ృదిి రథకింను వ్య వ్సాయ రింగింనకు 

వ్ర్ిింరచేసినది. దీనివ్లన వ్య వ్సాయ రింగింలో పెటిుబడులు పెర్గినవి. 

ఎగుమతలకు ప్రతేయ కింగా కేటాయిించిన ప్పాింతాలలో వ్య వ్సాయ 

స్ింబింధత్ స్ింస్థలను నెలకొలప వ్చుచ ను. 

ఇది వ్రకు కింప్టోల్ి , లైసెనుల కావ్లసిన కొనిన  వ్య వ్సాయ వ్సి్తవులను 

ఈ నిబింరనల నుిండి తొలగిించటిం జర్గిింది. ఉదా: ఆవాలు, కొబబ ర్. 

అయితే స్రళీకృత్ిం, విధానిం, పార్ప్శామక రింగానిర వ్ర్ిించిన విరింగా 

ప్రభుత్వ ిం వ్య వ్సాయ రింగానిర వ్ర్ిింరచేయుటలో విఫలిం అయినది. 

అిందువ్లల మన దేశిం నుిండి జర్గే వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల ఎగుమతల 

శాత్ిం మెరుగురడలేదు 

భారత్దేశిం ఎగుమత్త చేస్వ ప్రధాన వ్య యసాయ ఉత్ప తిలు : 

మనదేశిం నుించి వ్య వ్సాయ ఎగుమతలు ప్రరించింలోని దాదాపు 

అనిన  దేశాలకు జరుగుతన్నన యి. ప్రధానింగా బ్సయయ ిం, గోధుమలు, 

వేరుశనగ, మొకె జొనన  పాల ఉత్ప తిలు, పూల ఉత్ప తిలు, రిండుల, 

మాింస్ము, కోడిగుడుల వ్ింట ప్రధాన ఉత్ప తిలు ఎగుమత్త జరుగుతన్నన యి. 

2016-17 స్ిం||లో 27.179 కోటల విలువ్ అయిన మాింస్ము మర్యు మాింస్ము 

ఉత్ప తిల ఎగుమతలు జర్గినవి, ఎగుమత్త చేస్వ విలువ్ ఆధారింగా ఇది 

అత్య ధకిం రర్మాణిం ఆధారింగా రర్శీల్గస్వ ిబ్సయయ ము, బాస్తమత్త బ్సయయ ిం, 

కూరగాయలు, గోధుమలు మొదట న్నలుగు స్థసాథ న్నలలో గలవు. ప్రింది 

రటికలను భారత్దేశింలో జర్గే ప్రధాన వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల ఎగుమతల 

విలువ్ చూరబడిింది. 

 భారత్దేశిం ఎగుమత్త చేస్వ ప్రధాన వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిలు (రూ. 

కో॥లలో) 



వ్య వ్సాయ ఉత్ప తి్త ఎగుమత్త విలువ్ (కో॥ రూ॥లలో) 

1. బాస్తమత్త బ్సయయ ిం 21,605 

2.బ్సయయ ిం 17,121 

3. గోధుమ 444 

4. వేరుశనగ 5,453 

5. ఇత్ర రపుప ధాన్నయ లు 1,424 

6. పాల ఉత్ప తిలు 1,712 

7. రిండుల మర్యు కూరగాయలు 528 

అనిన  ఇత్ర ఉత్ప తిలు 59,598 

మొత్తం 1,07,885 

 

బారత్దేశిం ప్రరించింలోకెలల అత్య ధకింగా బాస్తమత్త బ్సయయ ిం, పాల 

ఉత్ప తిలు వేరుశనగ ఉత్ప తిలు ఎగుమత్త చేస్వ దేశిం. 2013-14 మర్యు 

2016 - 17 మరయ  వ్య వ్సాయ ఎగుమతలు 22% క్షీణిించగా వ్య వ్సాయ 

దిగుమతలు 62% మేర పెర్గిన్నయి. అయినరప టకీ పాలు, బ్సయయ ిం, 

గోధుమలు, మాింస్ిం, రొయయ లు, మొదలగు ఉత్ప తిల ఎగుమతలు 

గణనీయింగా పెర్గిన్నయి. స్తగింర ప్దవాయ లు ప్రరించింలో అత్య ధకింగా 

ఉత్ప తి్త చేసి వినియోగిించే మర్యు ఎగుమత్త చేస్వ దేశిం భారత్దేశిం. ఇది 

9% వ్ృదిి రేటును సాధించిన్నయి. మొతి్ిం మీద 2016-17 స్ిం||లో 1,07,885 

కో||రూ||లలో విలువ్ అయిన ఎగుమతలను 2016-17 స్ిం||లో సాధించిన్నము. 

1,07, 885 కోటల రూపాయలు విలువ్ అయిన ఎగుమతలను 201617 స్ిం||లో 

సాధించిన్నము. 

ప్ర. 3. ప్పాింతీయ మర్యు అింత్రా్వతీయ వాయ పారింలో వ్య వ్సాయ వ్సి్తవుల 

వాణిజయ ిం గుర్ించి వివ్ర్ింపుము. 

ఒక దేశ ఆర్థకాభివ్ృదిి ప్పారింభ్ దశలో వ్య వ్సాయ రింగానిర వ్య వ్సాయ 

దిగుమతలకు అధక ప్పాధానయ త్ ఇవ్వ బడుతింది. అభివ్ృదిి చిందుతనన  

దేశాలు వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిలను ఎగుమత్త చేసిాయి. సావ త్ింప్త్య ిం 

వ్చుచ న్నటర మనదేశిం కూడా జనరన్నర, తేయాకు, నూలువ్స్త్సిాలు వ్ింట 

వ్య వ్సాయరింగ వ్సి్తవులను ప్రధానింగా ఎగుమత్త చేస్వవి. 1990 స్ిం|| 

త్రువాత్ ప్రరించ వాయ రిింగా లోభ్ల్ మలేజ్ భావ్నతో ప్రరించీకరణను ప్రవేశ 

పెటిడింతో దేశాల ఎగుమత్త దిగుమతలలో తీప్వ్ రర్మాణలు 

స్ింభ్విించిన్నయి. 



భారత్దేశిం నుిండి ఎగుమతలు చేస్వ ప్రధాన ఆసియన్ దేశాలు : 

వియతాన ింకు 15,093 కోటల రూపాయల ఎగుమతలు చేసి్తన్నన ము. 

మలేసియాకు 4,088 కోటల రూపాయల ఎగుమతలు చేసి్తన్నన ము. 

ఇిండోనేష్టయాలకు 3,428 కోటల రూపాయల ఎగుమతలు చేసి్తన్నన ము. 

ఫిల్గపైనిు  1,518 కోటల రూపాయల ఎగుమతలు జరుగుతన్నన యి. 

సిింగపూరు 1,082 కోటల రూపాయల ఎగుమతలు చేసి్తన్నన ము. థాయిలాిండకు 

874 కోటల రూపాయల ఎగుమతలు చేసి్తన్నన ము. ప్ూనెకు 89 కోటల రూపాయల 

ఎగుమతలను మయన్నా రకుె  62 కోటల రూపాయల ఎగుమతలను 

కాింబోడియాకు 28 కోటల రూపాయల ఎగుమతలను, లావోర్రబ్సలక్ కు 5  కోటల 

రూపాయల ఎగుమతలు చేసి్తన్నన ము. ఎగుమతలలో ప్రధానింగా బాస్తమత్త 

బ్సయయ ిం, బ్సయయ ిం, గోధుమలు, మొకె జొనన , ఇత్ర రపుప ధాన్నయ లు, 

వేరుశనగ, పాల ఉత్ప తిలు, పూలు, రిండుల మర్యు కూరగాయలు 

ప్రధానింగా ఎగుమతలు జరుగుతన్నన యి. మొతి్ిం 26,269 కోటల రూపాయలు 

ఎగుమతలు జరుగుతన్నన యి. 

భారత్దేశిం నుిండి దిగుమత్త చేస్తకొనే ప్రధాన దేశాలు - ప్రధాన 

ఉత్ప తిలు 

రింట టాప్ 3 దేశాలు (మొతి్ింలో శాత్ిం) 

బాస్తమత్త బ్సయయ ిం సౌది అరేబ్సయా (20.89%)  

ఇర్వన్ (17.56%) 

UAE (14.60%) 

బ్సయయ ిం 
 

బెనిన్ (9.97%) 

నేపాల్ (8.32%) 

సెనెగల్ (7.49%) 

గోధుమ 
 

నేపాల్ (69.56%)  

బింగాలదేశ్ (13.50%)  

 UAE 

మొకె జొనన  
 

నేపాల్ (56.22%) 

బింగాలదేశ్ (13.46%)  

ప్శీలింక (6.62%) 

వేరుశనగ 
 

ఇిండోనేష్టయా (26.54%)  

వియతాన ిం (21.07%)  

మలేష్టయా (9.23%) 



ఇత్ర రపుప ధాన్నయ లు 
 

పారసిాన్ (12.58%)  

సౌది అరేబ్సయా (10.37%) 

UAE (9.04%) 

 

పాల ఉత్ప తిలు 
 

UAE (22.44%) 

బింగాలదేశ్ (13,76%) 

భూటాన్ (12.06%) 

పూలు 
 

UAE (18.11%) 

UK (12.51%) 

జరా నీ (11.42%) 

వ్ిండుల మర్యు కూరగాయలు  బింగాలదేశ్ (19.93%) వితి్న్నలు 

పారసిాన్ (14.68%) 

UAE (13.92%) 

 

 

ఆింప్రప్రదేశ్ నుిండి ఎగుమతలు జర్గే ప్రధాన రింటలు : ఆింప్రప్రదేశ్ 

నుిండి ప్రధానింగా బ్సయయ ిం, మాింస్ిం, రపుప ధాన్నయ లు, బెలలిం, బాస్తమత్త 

బ్సయయ ిం, పౌలీ ఉత్ప తిలు, రళ్ళు  మర్యు కూరగాయల వితి్న్నలు 

ప్రధానింగా ఎగుమత్త చేసి్తన్నన యి. ఈ ఎగుమతలు రశ్చచ మ ఆప్ఫికా, రశ్చచ మ 

ఆసియా, దక్షిణ ఆప్ఫికా, SACU ఉతి్ర్వప్ఫికా, ఆసియన్, దక్షణ ఆసియా 

ఎగుమతలు జరుగుతన్నన యి. 

బ్సయయ ిం : , రశ్చచ మ ఆప్ఫికా, ఉతి్ర అమెర్కా, దక్షిణ ఆసియా, రశ్చచ మ ఆసియా, 

తూరుప  ఆప్ఫికాలకు బ్సయయ ిం ఎగుమతలు జరుగుతన్నన యి. 

మాింస్ిం : ఆసియన్ దేశాలకు మాింస్ిం ఉత్ప తిలు ఎగుమత్త చేసి్తన్నన ము. 

రపుప ధాన్నయ ల ఉత్ప తిలు : రశ్చచ మ ఆప్ఫికా, ఉతి్ర అమెర్కా, దక్షిణ ఆసియా, 

రశ్చచ మ ఆసియా, తూరుప  ఆప్ఫికా 

బెలలిం : ఆసియన్ దేశాలకు ఎగుమత్త చేసి్తన్నన ము. 

భారత్దేశిం నుిండి ఎగుమతలు చేస్వ ప్రధాన ఆసియన్ దేశాలు 

దేశిం పేరు ఎగుమతల విలువ్ కో|| రూ॥లలో 

వియతాన ిం 15,093 

మలేసియా  4,088 

ఇిండోనేష్టయా  3,428 

ఫిల్గఫైన్ి  1,518 

సిింగపూర్  1,082 



థాయిలాిండ్ 874 

ప్ూనే 89 

మయన్నా ర్  62 

కాింబోడియా  28 

లావోర్రబ్సలక్ 5 

మొతి్ిం =  26,269 

 

బాస్తమత్త బ్సయయ ిం : బాస్తమత్త బ్సయయ ింను సౌదీ అరేబ్సయాకు 

20.89%ను, ఇర్వన్ కు 17.56%ను, UAE కు 14.60%ను ఎగుమతలు 

జరుగుతన్నన యి. 

బ్సయయ ిం : బెనిన్ 9.97%, నేపాల్ 8.32%, సెనెగల్ - 7.49%కు ఎగుమతలు 

జరుగుతన్నన యి. 

గోధుమలు : ప్రధానింగా నేపాలకు 69.65% ఎగుమత్తని బింగాలదేశ్ 13.50% 

UAE లకు ఎగుమత్త చేసి్తన్నన ము. 

మొకె జొనన  : - మొకె జొనన  నేపాల్ కు 56.22% ఎగుమత్తచేయగా, 

బింగాలదేశ్ కు 13.46%ను, ప్శీలింకకు 6.62%ను ఎగుమత్త చేసి్తన్నన ము. 

ఇత్ర రపుప ధాన్నయ లు : పారసిాన్ కు 12.58%, సౌది అరేబ్సయాకు 

10.37%ను UAE కు 9.04%ను ఎగుమత్త చేసి్తన్నన ము. 

పూలు : UAE 18.11% ఎగుమతలను, జరా నీర 11.42% ఎగుమతలు 

జరుగుతన్నన యి. 

రిండుల మర్యు కూరగాయల వితి్న్నలు: బింగాలదేశ్ 19.92% 

ఎగుమతలను పారసిాను 14.68%ను, UAE 13.92% ఎగుమతలు చేసి్తన్నన యి. 

ఆింప్రప్రదేశ్ నుిండి ఎగుమతలు జర్గే ప్రధాన రింటలు 

బ్సయయ ిం 
 

 

 

మాింస్ిం 

రపుప ధాన్నయ ల ఉత్ప తిలు 

 బెలలిం  

బాస్తమత్త బ్సయయ ిం 

 పౌలి్ ఉత్ప తిలు 

 రళ్ళు  మర్యు కూరగాయల 

రశ్చచ మ ఆప్ఫికా, ఇత్ర రశ్చచ మ 

ఆసియా, దక్షిణ ఆప్ఫికా, SAUC 

ఉతి్ర్వప్ఫికా, ఆసియన్, దక్షిణ 

ఆసియా.  

ఆసియన్  

రశ్చచ మ ఆప్ఫికా, ఉతి్ర అమెర్కా, 

దక్షిణ ఆసియా, రశ్చచ మ ఆసియా, 

తూరుప  ఆప్ఫికా,  

ఆసియన్  



వితి్న్నలు 

మొకె జొనన  

 కాయ ధాన్నయ లు  

రళ్ళు  

 మాింస్ిం 

 పూలు  

మామడిరిండుల  

కోకో ఉత్ప తిలు 

 దోస్కాయలు మర్యు దిండకాయలు 

పాల ఉత్ప తిలు 

 

SHORT ANSWER QUESTIONS 

ప్ర. 1. వ్య వ్సాయరింగ ఒడింబడికలో గల ముఖ్య ింశాలేవి ? వాట వ్లల భారత్ 

వ్య వ్సాయరింగానిర గల ప్రయోజన్నలను, స్మస్య లను తెలుప ము. 

వ్య వ్సాయరింగ ఒడింబడిక 1-1-1995 నుిండి అమలులోనిర వ్చిచ నది. 

ఈ ఒడింబడికలో గల అింశాల దృషి్ట్య  అభివ్ృదిి చిందిన దేశాలు 6 

స్ింవ్తి్ ర్వలలోపు అనగా 2000 స్ిం||రము న్నటర స్తింకాల త్గిిింపును 

అమలు చేయవ్లసి ఉనన ది. అభివ్ృదిి చిందుతనన  దేశాలు 10 స్ిం||ర్వల 

లోపు అనగా 2004 స్ిం||రిం లోపు వాట స్తింకాల త్గిిింపును అమలు 

చేయవ్లయును. అత్త త్కుె వ్ అభివ్ృదిి చిందిన దేశాలు ఈ విరమైన 

స్తింకాల త్గిిింపును అమలు చేయవ్లసిన అవ్స్రిం లేదు. ఈ ఒడింబడికలో 

చేరచ బడిన ఉత్ప తిల సామానయ ింగా వ్య వ్సాయింలో రర్గణిించే వ్సి్తవులు. 

ఇిందుకు మనహాయిింపులు చేరలు, అటవీ ఉత్ప తిలు, రబబ ర్, జనరన్నర, 

కొబబ ర్ పీచు మొ||వి. 

వ్య వ్సాయ ఒడింబడిక వ్య వ్సాయిం, వాయ పారములకు స్ింబింధించిన 

మూడు అింశాలను కల్గగి ఉనన ది. అవి : (ఎ) మార్కె టు సామీరయ ిం, (బ్స) స్వ దేశీ 

మదుత, మర్యు (సి) ఎగుమతలకు ఇచేచ  స్బ్సి డీలు. 

 భారత్దేశిం మీద వ్య వ్సాయ ఒడింబడిక ప్రభావ్ము : 

(1) స్తింకాల మారి్వలు: WTO ఒరప ిందిం వ్లన స్తింకాలను విధించడిం 

దావ ర్వ వ్చేచ  వ్సి్తవులలో 67 శాత్ిం ఒరప ిందానిర లోబడి ఉిండవ్లెను. WTO 

ర్వకముిందు వీటశాత్ిం 6 శాత్ిం మాప్త్మే. ఒక దేశింలో ఒక వ్సి్తవు మీద 

స్తింకపు ఒరప ిందిం ఉనన చో ఆ వ్సి్తవుపై స్తింకానిన  పెించే అవ్కాశిం 

ఉిండదు. వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిలపై విధించే స్తింకాల రేటును 24 శాతానిర 

త్గిిించవ్లయును. ఈ ప్రప్రయ 1996 నుిండి మొదలైన 2005 న్నటర అనగా 10 



స్ిం||ర్వలలో అభివ్ృదిి చిందుతనన  దేశాలనీన  అమలు చేయవ్లసి ఉనన ది. 

చల్గలింపుల శేషింలో స్మస్య లు ఉనన పుడు రర్మాణత్ా క రర్మతలను 

విధించవ్చుచ ను. 

 (2) రర్మాణత్ా క మారి్వలు: స్తింకాల దావ ర్వ వ్చేచ  8 స్ింఖయ సాథ యి వ్దు 

ఉిండే 2714 వ్సి్తవులను 1997లో WTO ప్రకటించినది. భారత్దేశపు 

చల్గలింపుల వేషింలో మెరుగుదల ఉనన ిందున చల్గలింపుల శేషిం దృషి్ట్య  గల 

రర్మాణత్ా క రర్మతలను ప్కమింగా తొలగిించవ్లయును. అమెర్కా, 

భారత్దేశాల మరయ  వ్చిచ న ఒరప ిందిం దృషి్ట్య  భారత్దేశిం 2001 ఏప్ప్పయల్ 

1వ్ తేదీ న్నటర రర్మాణత్ా క రర్మతలను తొలగిించవ్లయును. 

భారత్దేశ EXIM విధానిం 31 మార్చ  2000 న్నటర 714 వ్సి్తవుల మీద 

రర్మతలను తొలగిించినది. 31 మార్చ  2001లో ప్రకటించిన EXIM విధానిం 

మగిల్గన 15 వ్సి్తవుల పైన గల ఆింక్షలను తొలగిించినది. 

(3) స్వ దేశీ మదుత: భారత్దేశిం మార్కె టు రర మదుత త్రప  ఏ 

వ్సి్తవునకు ప్రతేయ క మదుతను కల్గప ించలేదు. 1986-88 మరయ కాలింలో 

22వ్సి్తవులకు మార్కె ట్ రర మస్థదుత రథకాలునన రప టకీ GATT లో 19 

వ్సి్తవులను మాప్త్మే చేరచ బడినవి. అవి : వ్ర్, గోధుమ, జొనన , స్జ,ా 

మొకె జొనన , బారీల, కిందిరపుప , వేరుశనగ, Rape Seed, ప్రతి్త, సోయాబీన్, 

మనరపుప , పెస్రరపుప , పగాకు, చరకు, జనరన్నర మొ||వి. 

వ్స్వతి్ర ప్రతేయ క స్బ్సి డీలను ఎరువులు, వితి్న్నలు, నీరు, రరరత్త, 

విదుయ శచ రలికు యిచిచ న స్బి్స డీలను దృష్టలిో ఉించుకొని లెరె ించబడును. 

పైన వివ్ర్ించిన 1986-88 మరయ  కాలింలో వ్స్వతి్ర AMS (Aggregate Measure 

of Support) రు. 4581 కోటుల. వ్సి్త స్ింబింధత్ వ్స్వతి్ర స్ింబింధత్ ప్రతేయ క 

AMS మొతిానిన  రర్శీల్గించినచో, రు. 19,869 కోటులగా నునన ది. అనగా మొతి్ 

వ్య వ్సాయ ఉత్ప తి్త విలువ్లో 18 శాత్ిం అనన మాట. 

వ్సి్తవు యొకె  ప్రతేయ క AMSను గణిించుటకు అింత్రా్వతీయ రరను 

దేశీయరర నుిండి తీసివేయగా వ్చిచ న మొతిానిన  వ్సి్తవు యొకె  

రర్మాణింతో హెచచ వేయగా వ్చేచ  మొతి్ము. 

భారత్దేశపు మొతి్ిం AMS ఋణత్ా కింగా నుిండుటయ్యగాక, చాలా ఎకుె వ్ 

మేరకు ఉనన ిందున, త్గిిింపు ఒరప ిందాలను అమలు చేయవ్లసిన అవ్స్రిం 

ర్వలేదు. GATT కు స్మర్ప ించిన రటికలో భారత్దేశిం ఎటువ్ింట త్గిిింపు 

ఒరప ిందాలను పేరెొ నలేదు. 1995-96లో చూప్పన వ్సి్తవులకు గల ప్రతేయ క 

స్ింఖయ మొతి్ిం ఉత్ప తి్తలో 38.47 శాత్ిం, వ్స్వతి్ర ప్రతేయ కత్ స్ింఖయ  7.52 



శాత్ిం. వ్య వ్సాయ ఒరప ిందింలో గల ఆర్కిల్ 6 ప్రింద చూప్పన త్కుె వ్ 

ఆదాయిం, వ్నరుల స్ింఖయ  లేమగల పేద రైతలకు యిచేచ  దేశీయ 

మదుతకు గల గణింకాలకు మనహాయిింపు ఉింది గనుక అది కూడా 

రర్గణనలోనిర తీస్తకొని ఆ మదుతను గూడా AMS నుిండి తీసివేయుటకు 

అవ్కాశిం ఉనన ది. అనిన  రకాల మదుతను కలగల్గప్ప చూప్పనరప టకీ 

భారత్దేశింలో మొతి్ిం ఉిండవ్లసిన 10 శాత్ిం కింటే త్కుె వ్గానునన ది. 

(4) ఎగుమతల స్బ్సి డీలు: భారత్దేశింలో వ్య వ్సాయోత్ప తిలను ఎగుమత్త 

చేస్వ వార్ర ప్రత్య క్ష స్బ్సి డీ ఏదీర్వదు. వ్య వ్సాయ ఆదాయము మొతి్ము 

ఆదాయ రనున  నుిండి మనహాయిింపు ఉనన ది గమన దీనిని మాప్త్మే 

స్బి్స డీగా భావిించవ్లెను. రిండుల, కూరగాయలు, పూల స్ింబింధత్ వ్సి్తవుల 

ఎగుమతలను ఓడల దావ ర్వ ఎగుమత్త చేస్వటపుడు వాట రవాణ వ్య యిం 

మీద స్బి్స డీ ఉనన ది. ఒపుప దల రటికలో భారత్దేశిం స్బ్సి డీలను యిచేచ  

హకుె ను ప్దవ్య  రర్హార మదుత విధాన్ననిన  అమలుజేస్వ కాలింలో 

ఉరయోగిించుకుింటామని సూచిించినది.  

భారత్దేశిం త్న మింప్త్తమిండల్గ ఆమోదింతో జనవ్ర్ 15వ్ తేదీ 2001లో 

స్ింప్రదిించవ్లసిన ప్రత్తపాదనలను దాఖలు చేసినది. మార్కె టు 

సామీపాయ నిర, స్వ దేశీ మదుత, ఎగుమతల స్బి్స డీలు, ఆహార భ్ప్దత్కు 

స్ింబింధించిన అింశాలను ఈ ప్రత్తపాదనలలో చేరుచ ట జర్గినది. మనదేశవు 

లక్ష్యయ లైన ఆహారభ్ప్దత్, దేశీయ విధానిం దావ ర్వ పేదర్క నిరూా లన 

ప్గామీణభివ్ృదిి, ప్గామీణ ఉపాధ కొరకు తీస్తకునన  చరయ లను 

స్ింరక్షిించుకొనుచూ అభివ్ృదిి చిందిన దేశాలకు మన వ్య వ్సాయ 

ఎగుమతలకు ఒక మార్కె టు సామీరయ మును కల్గగిించుట దావ ర్వ ఎగుమతల 

పెింపుదల కోస్ిం దోహదరడే విరింగా ఈ ప్రత్తపాదనను . రూపిందిించుట 

జర్గినది. రదకొిండు ఇత్ర దేశాలతో కల్గసి మారె్క ట్ సామీరయ ింపై ఒక 

రప్తానిన  తొమా ది దేశాలతో కలి్గ  వ్య వ్సాయ వ్సి్తవులకు ఎగుమత్త అనే 

credits మరొక రప్త్మును గూడా భారత్దేశిం రూపిందిించినది. వ్య వ్సాయ 

ఒడింబడిక వ్లల భారత్దేశపు వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల ఎగుమతలు ఇటీవ్ల్గ 

కాలింలో పెర్గినవి. అదే కాలింలో దిగుమతలు త్గినివి. ఈ విరింగా 

భారత్దేశిం ప్రయోజనిం పిందినదని చరప వ్చుచ ను. 

ప్ర. 2. వాయ పార శేషిం (లేదా) వ్రకి శేషిం. 

ప్రరించింలో మరయ  జర్గే వాయ పార్వనిన  అింత్రా్వతీయ వాయ పారిం 

అింటారు. మరో విరింగా చపాప లింటే ప్రరించింలోని వివిర దేశాల భౌగోళిక 



ఎలలలు దాట జర్గే వ్సి్త స్వవ్ల మార్ప డి అింత్రా్వతీయ వాయ పారిం. దీనిని 

విదేశీ వాయ పారిం అింటారు.  

 భారత్దేశిం ఎగుమత్తచేయు ప్రధాన వ్సి్తవులు : చేత్తతో త్యారుచేసిన 

వ్సి్తవును (వ్ప్జాలు, నగలతోస్హా) ర్కడిమెడ్ దుసి్తలు ఇింజనీర్ింగ్ వ్సి్తవులు, 

కాఫీ, తేయాకు, పగాకు, జీడి మామడి రిండుల, కూరగాయలు మొ|| భారత్దేశిం 

నుిండి ఎగుమతలు ప్రధానింగా అమెర్కా, ఇింగాల ిండు, జరా నీ, జపాన్ 

మొదలైన దేశాలకు జరుగుతాయి. 

ఇత్ర దేశాల నుిండి భారత్దేశిం దిగుమత్త చేస్తకునే వ్సి్తవులలో 

ప్రధానింగా పెప్టోల్గయిం, ముడిచమురు, లూప్బ్సకెింటుల, లోహాలు, ముతాయ లు 

మొదలైనవి. ప్రధానింగా జపాన్, అమెర్కా, ఇింగాల ిండు, జరా నీ, రష్ట్య  

మొదలైనవి.  

వాయ పార శేషిం: 

అింత్రా్వతీయ వాయ పారింకు స్ింబింధించిన లెకె లు ప్రధానింగా ర్కిండు 

రకాలు. 

(1) వాయ పార శేషిం (2) వాయ పార చల్గలింపుల శేషిం. 

 1. వాయ పార శేషిం: ఎగుమతల విలువ్ దిగుమతల విలువ్ కింటే అధకింగా 

ఉింటే దానిని అనుకూల వాయ పార శేషిం అింటారు. ఎగుమతల విలువ్కింటే 

దిగుమతల విలువ్ ఎకుె వ్గా ఉింటే దానిన  ప్రత్తకూల వాయ పార శేషిం 

అింటారు. 

2. వాయ పార చల్గలింపుల శేషిం: దృశాయ ింశాలు, అదృశాయ ింశాలు, దిగుమత్త 

విలువ్, ఆ ర్కిండిింట ఎగుమత్త విలువ్కు మరయ  తేడాను వాయ పార చల్గలింపుల 

శేషిం అింటారు. ఆ విరింగా వాయ పార చల్గలింపుల శేషింలో వాయ పార శేషిం కూడా 

ఒక భాగమే. విదేశీ వాయ పార శేషిం, భౌత్తక వ్సి్తవుల ఎగుమత్త, దిగుమతలను 

మాప్త్మే రర్గణనలోనిర తీస్తకుింటుింది. ఇిందు ముఖయ మైన స్వవ్లు 

ష్టప్పప ింగ్, భీమా, బాయ ింక్ వ్డీీ చస్థల్గలింపులు, లాభాల రింప్పణీ. విదేశీ యాప్త్తకుల 

వ్య యిం మొదలైనవి విదేశీ వాయ పార చల్గలింపుల శేషిం భౌత్తక వ్సి్తవుల 

లావాదేవీలతోపాటు స్వవ్లకు వ్య వ్సాయ ఉత్ప తి్త మార్కె టింగ్ 

స్ింబింధించిన లావాదేవీలను కూడా రర్గణనలోనిర తీస్తకుింటుింది. వీటనే 

దృశయ  అింశాలు, అదృశయ  అింశాలు అని ప్పలుసిారు. కనిప్పించే భౌత్తక 

వ్సి్తవుల ఎగుమత్త, దిగుమతల మరయ  తేడాను వాయ పార శేషమని అింటారు. 

వీటతోపాటు స్వవ్లను, రవాణను, రర్గణిస్వ ివాయ పార చల్గలింపుల శేషమని 

అింటారు. వీటతోపాటు స్వవ్లను, రవాణను రర్గణిస్వ ివాయ పార చల్గలింపుల 



శేషమింటారు. వాయ పార చల్గలింపుల లెకె లోని కర్కింట్ ఖ్తాలో వాయ పార శేషిం 

మనకు తెలుసి్తింది. వాయ పార చల్గలింపుల శేషిం ఒక దేశిం యొకె  

అింత్రా్వతీయ వాయ పార స్థసిథత్తని తెల్గయచేసి్తింది. 

ప్ర. 3. ప్రరించ వాణిజయ  స్ింస్థ (WTO) 

ప్రరించ వాణిజయ  స్ింస్థకు (WTO) స్ింబింధించిన సూప్తాలు గాట్ చటిిం, 

1947లో పిందురరచబడిన్నయి. వీటని ప్రింది విరింగా వివ్ర్ించవ్చుచ . 

1. స్వవ చాఛ వ్రకిిం సూప్త్ిం: విదేశీ వాయ పారింలో దేశాల మరయ  ఉనన  

స్తింకాలకు స్ింబింధించిన అడీింకులను తొలగిించినటలయితే విదేశీ వ్రకి 

ప్పోతి్ హించబడుతింది అనేది గాట్ స్మావేశాలలో ప్రముఖింగా గుర్ిించడిం 

జర్గిింది. వ్రకిపు అవ్రోధాలలో భాగింగా కస్మిి్స  స్తింకాలను, రర్మాణత్ా క 

ఆింక్షలు లేదా దిగుమత్త ఆింక్షలను మర్యు ఋణలు ఇింకా ఇత్ర రకాల 

మారి్వల దావ ర్వ ప్రరించ దేశాల మరయ  స్వవ చాఛ  వ్రకిానిన  ప్పోతి్ హించటిం. 

2. నిబింరనల ఆధార్త్ వ్రకిపు రదిత్త: ప్రరించ వ్రకిానిన  నిస్ప క్షపాత్ింగా 

జరరటానిర కావ్లసిన నియమాలను రూపిందిించి వ్రకిానిన  స్మరథవ్ింత్ింగా 

ప్పోతి్ హించటానిన  WTO అనేక నియమాలను రూపిందిించిింది. అింతేగాక 

ప్రరించ వాయ రిింగా వాయ పారింలో ఉనన  స్భ్య దేశాలు వాయ పారింలో ఉిండే 

వివాదాలను రర్షె ర్ించటానిర ఒక వివాదాల రర్షె్ట్ ర యింప్తాింగానిన  

ఏర్వప టుచేశారు. 

3. పారదరశ కత్: అింత్రా్వతీయ వ్రకిింలో స్భుయ లు అనుస్ర్ించే విధాన్నలను 

నోటపై చయయ టిం దావ ర్వ వ్రకి విధాన్నలలో పారదరవ కత్ను 

అనుస్ర్ించవ్చుచ . అింతేకాక స్భ్య  దేశాలు అనుస్ర్ించే వాయ పార 

విధాన్ననిన  WTO నిరీతీ్ కాలానిర స్మీక్షచేసి్తింది. 

4. అత్య ింత్ అభిమాన దేశిం భావ్న: స్భ్య దేశాలలోని ప్రత్తదేశిం కూడా 

త్రదేశాలను అత్య ింత్ అభిమాన దేశింగా భావిించవ్లె. స్భ్య దేశాలలో 

ఒకదేశిం మరొక వ్రకి భాగసి్తనిర ఇచేచ  విలువ్ గుర్ిింపు WTOలోని ఇత్ర 

స్భ్య దేశాలకు కూడా ఇవ్వ వ్లె. అపుడు అనిన  దేశాలు కూడా అత్య ింత్ 

ఆదరణ పిందిన దేశాలు అవుతాయి. 

5. పోటీర స్ింబింధించి సూప్త్ిం: WTO వ్రకి విధానిం బహరింగింగా మర్యు 

వాస్వి్మైన స్వవ చాఛ యుత్మైన పోటీ విధాన్ననిన  అనుస్ర్సి్తింది. ఈ 

విధానింవ్లన స్థసాథ నిక మార్కె ట్ మర్యు విదేశీ మార్కె టోల  పోటీ వేగవ్ింత్ిం 

అవుతింది. 



6. ప్రతేయ క హోదా: అభివ్ృదిి చిందుతనన  మర్యు అలాప భివ్ృదిి చిందిన 

దేశాలను ప్రతేయ క ప్టీట్ మెింట్ ఇవ్వ డిం అభివ్ృస్థదిి చిందిన దేశాల విదేశీ 

వ్రకి అవ్స్ర్వలను చూడటానిర ఒక ప్రతేయ క కమటీని వేసి త్దావ ర్వ 

ఆయాదేశాల అభివ్ృదిి మర్యు వ్రకిింలను రర్శీల్గసి్తింది. అింతేకాక 

అభివ్ృదిి చిందుతనన  మర్యు అలాప భివ్ృదిి చిందిన దేశాల విషయింలో 

ఒక సామాజిక వైవిరయ ిం కల్గగిన ప్రతేయ క వ్రకి విధాన్ననిన  WTO 

అనుస్ర్సి్తింది. 

*** 

 

 

 


