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1) W.T.O అీంటే ఏమిటి  

2) సబ్సి డీ అీంటే ఏమిటి  

3) ఫిషరీలకు ఇచ్చే  సబ్సి డీల చరిత్ర  

4) జులై 2022 నాటి W.T.O AFS యొక్క  పరిణామాలు  



-164 సభ్య దేశాలు క్లిగిన త్పపీంచవ్యయ పిర సీంసథ. దేశాల మధ్య  జరిగే 

వ్యణిజాయ నికి షరతులు నిర ణయిస్తీంది. 

- WTO 1995 న మారృక్ అయిన GATT (1947 లో మదలయిీంది) 

నుీండి పుటినోది. 

- GATT IMF మరియు వరల్డ ్బ్య ీంకు వీంటి సీంసథలకు అనుబీంధ్ 

సీంసథ  

- WTO నిరవ రి తీంచ్చ  పని - దేశాల మధ్య  వ్యణిజయ  సీంబీంధిర గడవలు 

వచ్చే నపుు డు, ఆ గడవలను చెక్క బట్టోానికి WTO సాయపడుతుీంది 

 

 



 సబ్సి డీ : ఒక్ తాతాక లిక్ తోడ్పు టు  

 సబ్సి డీ : ఏదైనా మీంచ్చ/ఆవశ్య క్మైన కార్యయ నిి  చ్చపటినోపుు డు దానిని 
ప్రోరి హీంచటానికి ఇచ్చే  ఆరి ధక్ వెస్లుబ్టు.  

 సబ్సి డీ : సహజీంగా త్పభురవ ీం ఇస్తీంది  



 త్పభురవ ీం క్లిు స్తీంది  

ర్యజకీయాల వలల 

వెనకుక  తీస్క్టవట్ీం 

క్షమోు  

మరి య కారుల 

జవనోపాధి కొరకు 

అమలు చ్చయ 

దలచ్చనది   

 



క్ీంపెనీ ఇస్తీంది   

వెనకుక  తీస్క్టవట్ీం 

స్లభ్ీం  

క్ీంపనీల లాభాలను 

పెీంచుక్టటానికి 

ఉపయోగ పడేది  



 ఫిషరీల కొరకు సబ్సి డీలు క్లిు ీంచాలని  వ్యదన WTO పుటోుక్కు 

ముీందు నుీండే జరుగుతూ ఉీంది  

 19 వ శ్తాబదీం నుీండే పారిశ్రర్యమిక్ీంగా పుోగమిీంచ్చన దేశాలోల  

మరి య సీంపద, మరి య కారులు అధిక్ శారీంలో సబి్స డీలు పీందాయి 

 ఇపుు డు మరి య సీంపదకు సబ్సి డీలు రగి గీంచట్మని  అీంశ్ము 

పూరితగా క్పట్నాట్క్ము  



 

 గపు  శిఖర్యలను అధిోహీంచ్చన 

వ్యరు మిగిలిన వ్యరెవరూ పైకి 

ర్యకుీండ్ప తాను వ్యడిన 

నిచే నను తోసివేయట్మని ది 

చాలా రరచుగా క్నిపిీంచ్చ ట్క్క రి 

గుణము 



 

 

 d. చ్చవరకు, ఈ 

మరి య సీంపదకు సబి్స డీలు 

క్లిు ీంచట్మని  

వ్యదోపవ్యదాలను దేశాలు వ్యటి 

సీంర అవసర్యలను, 

ఒపు ీందాలను తీరుే క్టటానికి 

మాత్రమే వ్యడుతునాి యి  

   

 



 

 a.  ఇపుు డు త్పస్తరముని  WTOA on FS (అధిక్ 

సామరథయ ీం, అధిక్ీంగా చ్చపలు పట్టో్ీం వీంటి అీంశాల 

త్పమేయీం లేకుీండ్పనే) ఖచ్చే రీంగా భారర దేశానిి  

EEZ నిరవ హణ దిశ్గా ఒత్తతడి తీస్కొస్తీంది.  



b. కీంత్ద త్పభురవ ీం – క్టసాత  ర్యష్ట్రోల మధ్య  

విభ్జీంచబడిన మరి య సీంపదను నియీంత్రిీంచ్చ, 

నిరవ హీంచ్చ ఒత్తతడి WTO-AFS పరిణామాల వలల 
తీస్కుర్యబడుతుీంది . 



 c. WTO-AFS వలల సబ్సి డీలు ర్యవట్ీం ఆగిపోకూడదు  

సబ్సి డీలను పెరగాలి. కానీ సబ్సి డీలు 

ఎీందుకిస్తనాి రని  త్పయోజనానిి  మార్యే లి.  





ఫిష్ స్టసోాసి  ని 
పునరిి రిమ ీంచడ్పనికి 



సామర్యథ య నిి  

ఎపు టిక్పుు డు 

అదుపులో 

పెట్టోానికి buy - 

back వెస్లుబ్టు  



Down 

scaling/రరుగుదల 

కొరకు సబ్సి డీలు  



అనేక్రకాల 

ఇీంధ్న/శ్కి త 

వనరులను 

వ్యడటానికి 

సబ్సి డీలు  



చ్చపల నాణయ ర 

పెీంచ్చ మెరుగైన 

సదుపాయాల 

కొరకు 



వ్యతావరణ కారణాల 

చ్చర ఏరు డే 

నిరుదోయ గానికి 

పరిహారీంక్టసీం 

parametric భీమాలు 

క్లిు ీంచట్ీం  



మరి య కారులకు 

కావ్యలసిన 

నైపుణాయ నిి  

మెరుగుపరిచ్చ శిక్షణ 

క్లిు ీంచట్ీం  










