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2H1H1  G{fwek 
tgkoe Bhsh gSV/ d/PK dh nkofEe T[~Bsh bJh fJZe wjZstg{oB G{fwek fBGkT[Adh j?. n;b 
ftZu fJj ;oeko dh T[j Bhsh j/ fijVh t;sK dhnK okPNoh jZdK s'A nko^gko dhnk 
rshftXhnK Bkb ;zpzXs j[zdh j?. fe;/ d/P dh tgkoe Bhsh, T[; d/P d/ nzsookPNoh tgko 
ns/ d{i/ d/PK Bkb nkofEe ;zpzXK T[~s/ pj[s n;o gkT[Adh j?. e'Jh d/P t;sK d/ ;[szso ns/ 
p/o'e rshftXh d/ jZe ftZu j' ;edk j? iK T[jBK d/ o;s/ ftu o[ektN brk ;edk j?. d{i/ 
PpdK ftZu e'Jh d/P w[es tgko dh Bhsh iK ;zoePD dh Bhsh ngBk ;edk j?. nkdw ;fwZE 
d/ ;w/A s'A  jh noE PkPsoh fJZe eoV/ fttkd ftZu c;/ j'J/ jB i' fe fJZe p[fBnkdh w[Zd/ 
Bkb i[fVnk j'fJnk j?. T[j fJj j? fe fJZe d/P w[es tgko dh Bhsh Bz{ ngBkt/ iK ;zoePD 
dh Bhsh Bz{. fJ; gkm ftZu n;hA fJ; fttkd d/ tZy^tZy gfjb{nk s/ uouk eoKr/.  
 
2H1H2 w[es tgko dk noE 
w[es tgko Bhsh s'A Gkt nfijh Bhsh s'A j? fi;d/ nzsors BK s/ e'Jh gqP[be (Tariff) ns/ 
wksqkswe fB:zsqD j[zd/ jB ns/ Bk jh e'Jh nfijhnK i[rshnK jz[dhnK jB i' d/PK d/ ftu 
t;sK d/ nkT[D^ikD *u o[ektN gkT[D. w[es tgko irs T[j j? fi; ftu nk:ks iK 
fBo:ks eoB s/ e'Jh P[be iK fe;/ th soQK d/ gqshpzX BjhA j'Dr/. fJ; soQK d/ ;z;ko *u 
e'Jh d/P T[jBK ;G t;sK dk nk:ks eo/rk fijBK B{z T[j T[jBK dh xo/b{ T[sgkdB bkrs s'A 
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xZN ehws s/ gqkgs eo ;e/. fJ; soQK w[es tgko Bhsh dk f;ZXk noE j? d/PK d/ ftu t;sK 
d/ wzrtkT[D s/ G/iD s'A pr?o fe;/ o[ektN d/ nzsookPNoh tgko dh g{oB ;[szsosk. go, 
fJ;dk fJe ngtkd j? ns/ T[j fJj j? fe w[es tgko d/ nzosrs ;zeoPD bJh BjhA ;r'A 
wkbhJ/ bJh nk:ks brkJ/ ik ;ed/ jB i' d/P w[es tgko dh Bhsh ngBkT[Adk j? T[j T[~B/ jh 
nk:ks P[be brkT[Adkk j? i' xZN'^xZN bkrs tkbh ftd/Ph t;s{ d/ bkrs ckfJd/ s'A xZN j't/.  
2H1H2  w[es tgko d/ gZy *u soe  
ebkf;eh noE Pk;soh w[es tgko Bhsh d/ gZy *u ;B. nkX[fBe noE PkPsohnK *u'A 
j?pobo B/ w[es tgko d/ gZy *u j/m fby/ soe gq;s[s ehs/ jB L 
1H T[sgkdB Bz{ tZX'tZX pBkT[Dk L w[es tgko d/ gZy dk ;woEB s[bBkswe ckfJd/ dk 
f;Xks eodk j?. fJj f;XKs d;dk j? fe e'Jh d/P T[jBK t;sK d/ T[sgkdB *u ftfPPNheoB 
eodk j? fijBK d/ T[sgkdB *u T[;B{z tX'^tZX s[bBkswe w[Bkck j[zdk j? iK xZN'^xZN 
s[bBkswe B[e;kB j[zdk j?. fJ; bJh w[es tgko d/ nzsors e'Jh d/P T[jBK jh t;sK d/ 
T[sgkdB *u ftfPPNheoB eodk j? fijBK dk T[sgkdB T[;d/ ;kg/y o{g Bkb tZX'^tZX nB[e{b 
jz[dk j? ns/ fijBK B{z T[j T[jBK nk:ks d/ pdb/ fBo:ks eodk j? fijBK Bz{ T[j tZX ;;s/ 
dkwK s/ gqkgs eo ;edk j?. fJ;d/ cb;o{g T[jBK ;G d/PK dk T[sgkdB tZX'^tZX j' iKdk j? 
i' w[es tgko *u fjZ;k b?Ad/ jB, feT[Afe tgko s'A ;G d/PK B{z ckfJdk j[zdk j? ns/ fJj 
ckfJdk nZr/ ftPt noE ftt;Ek dh tk;sfte okPNoh nkwdB B{z tXk fdzdk j?. fJ; soQK, 
w[es tgko s'A T[sgkdB tZX'^tZX j' iKdk j?. 
2H ;kXBK dh fJPNsw tos'A L w[es tgko s'A nzsookPNoh ftfPPNheoB ns/ feos dk 
ftGkiB j[zdk j?. cb;o{g, jo fJe tgko eoB tkb/ d/P *u toswkB ;kXB tX/o/ T[sgkdeh 
o{g *u o[Irko *u bZr/ j[zd/ jB ns/ tX/o/ e[Pb o{g Bkb ;z;kXBK dh Gkr^tzv j' iKdh j?. 
cow iK T[d:'r d/ nzdo jh ;z;kXBK dh tX/o/ deP tos'A jz[dh j?. fJ; soQK nzsookPNoh 
tgko ns/ feos d/ ftGkiB s'A ;z;kXBK dh fJPNsw tos'A j[zdh j?. 
3H T[gG'r B{z fJPNsw pBkT[Dk L w[es tgko ;[fBPfus eodk j? fe T[gG'r fJPNsw j't/. 
d{i/ PpdK *u fJ; Bkb T[gG'rhnK B{z ckfJdk j[zdk j? feT[Afe T[j ftd/PK s'A xZN'^xZN ;zGt 
ehwsK s/ eJh t;sK yohd ;ed/ jB. nr/, fJ;dk Bshik fJj j[zdk j? fe b'eK dk 
ihtB^gZXo T[~uk j' iKdk j?. 
4H f;Zfynkgqd w[Zb L j?pobo dk ws j? fe w[es tgko dk f;Zfynkgqd w[Zb j?. 
nzsookPNoh w[ekpbk d/P d/ T[sgkdeK B{z gq/fos eodk j? fe T[j T[sgkdesk B{z tXkT[D bJh 
S[ZNh dk fsnkr eoB. T[sgkdesk tXkT[D bJh T[j BtgfotosB eod/ jB ns/ ;zrmB s/ 
T[sgkdB d/ sohfenK *u ;[Xko eod/ jB.  
5H ft;sqs pIko L w[es tgko s'A t;sK B{z ft;sqs pIko T[gbpX j[zd/ jB. feT[Afe t;sK 
dh wzr fe;/ fJe d/P sZe ;hws Bk j' e/ eJh d/PK *u gkJh iKdh j?. fJ; bJh ;G soQK 
dhnK t;sK bJh ;kok ftPt jh pIko pD iKdk j?. fJ;dk Bshik fJj j[zdk j? fe ;z;ko 
w[ekpb/ d/ ekoB xZN ehwsK s/ tXhnk t;sK dk T[sgkdB j[zdk j?. 
6H J/ekfXekoK B{z o'edk j? L w[es pIko J/ekfXekoK B{z ;Ekgs BjhA j'D fdzdk. w[es pIko 
d/ nzsors jo fJe d/P e[M t;sK d/ T[sgkdB *u ftfPPNheoB eodk j? ns/ cowK iK 
T[d:'rK dk nkeko fJPNsw j[zdk j?. fJ; s'A jo fJe t;s{ d/ T[sgkdB bJh bkrs xZN'^xZN 
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j[zdh j?. fJ; soQK w[es tgko fBo:ks ns/ nk:ks bJh w[ekpbsB BhthA ehws ;[fBPfus 
eodk j? ns/ g{oB w[ekpb/ d/ nzsors wId{oh, fpnkI, brkB ns/ ckfJd/ T[~u/ jz[d/ jB. 
fJjh ekoB j? fe ftPt noEftt;Ek ns/ T[; ftu fjZ;/dko d/PK dh tk;sfte nkwdB *u 
tkXk j[zdk j?. 
8H y'i B{z T[sPkjs eoBk L w[es w[ekpbk ns/ tgko tZX w[Bkck jk;b eoB bJh okPNoK B{z 
;;sh ns/ tXhnk t;sK T[sgkdB eoB bJh T[sPkjs eod/ jB. T[j T[jBK B{z T[sgkdB 
dhnK BthnK seBheK ns/ gqfefonktK dh y'i eoB, BthnK wkofeNK y'iD, eZu/ wkb d/ Bt/A 
;q's nkfd dh gq'oBk fdzd/ jB. 
9H wkb^Y[nkJh ns/ ;zuko dk ftek; L w[es tgko f;oc d/P d/ nzdo jh BjhA ;r'A d/PK d/ 
ftu wkb^Y[nkJh ns/ ;zuko d/ ;kXBK d/ ftek; B{z T[sPkjs eodk j?. o/b, o'v, ;w[zdo ns/ 
jtkJh nktkikJh gqDkbhnK dk c?bkT[ j[zdk j?. fi; Bkb t;sK dk s/Ih Bkb d/PK *u 
nkT[D^ikD j[zdk j?. fJzNoB?N, Jh^w/b ns/ Jh^ekwo; dk ftek; w[es tgko d/ ftPt *u 
c?bD Bkb ;zGt j'fJnk j?. 
10H nzsookPNoh ;fj:'r B{z tXkT[Dk L w[es tgko okPNoK d/ ftu nzsookPNoh ;fj:'r 
B{z tXkT[Adk j?. d_h^gZyh (bilateral) ns/ pj[gZyh (multilateral) tgko ;wZf;nktK B{z ;[bMkT[D 
bJh, tZyo/ d/P fJe^d{i/ d/ Bkb ;zgoe ns/ tgkoe rZbpks eod/ jB. WTO fij/ 
nzsookPNoh ;zrmBK dk ekoi tgko ;wZf;nktK B{z jb eoBk ns/ nzsookPNoh ;fj:'r B{z 
tXkT[Dk j?. 
11H nkoEe ftek; bJh ;op'sw fwsh L j?pobo B/ beP ehsk j? fe ‘‘nkofEe ftek; d/ 
fdqPNhe'D s'A ;G s'A tXhnk Bhsh T[j m'; w[es tgko j? fi; ftu ;hwKs, wjZstjhB ;'X 
ns/ ftubB j't/.** w[es tgko s'A jk;b j'D tkb/ fijBK gqsZy ckfJfdnK dk T[go fIeo 
ehsk frnk j? T[jBK s'A fJbktk, w[es tgko s'A ftek;Phb d/PK *u gz{ihrs t;sK, eZuk wkb 
ns/ ftd/Ph gz{ih dk nk:ks j[zdk j?, Bt/A ftukoK B{z gq/oBk fwbdh j? ns/ seBheh frnkB, 
e[PbsktK, gqpzXeh ;woZEk ns/ T[~dwsk nkT[Adh j?. nkyoh rZb fJj j? fe w[es tgko 
f;jswzd w[ekpb/ B{z ;woEB fdzdk j? ns/ ndeP ns/ ;'PDkswe J/ekfXekoK B{z o'edk j?. 
2H1H4 w[es tgko d/ ftg~y *u soe  
w[es tgko d/ fJjBK ckfJfdnK d/ pkti{d, ftPt d/ d/PK B/ wjKwzdh d/ pknd, w[es tgko 
Bhsh B{z fsnkr fdZsk. w[es tgko dh Bhsh ngBkT[D *u e[M f;XKse ns/ ftjkoe w[PebK 
g/P nkT[AdhnK jB L 
1H npzX Bhsh ns/ g{oB w[ekpb/ dk Bk gkfJnk ikDk L w[es tgko gfjbK s'A fJj wzB 
b?Adk j? fe npzX Bhsh fpokiwkB j? ns/ ehws szso g{oB w[ekpb/ d/ nzsors ekoiPhb j?. 
go fJj ;fEshnK nZi dh d[BhnK *u w"i{d BjhA jB. J/ekfXeko, e/qskfXeko, T[sgkdB ;zx, 
ng{oB feos pIko ns/ gqP[beK d/ cb;o{g w[es tgko dk gohfsnkr ehsk frnk. 
2H fJe^gZyh ftek; L w[es tgko dh Bhsh d/ nzsors e[M nfij/ T[d:'r s/ fte;s j[zd/ 
jB fijBK *u d/P B{z s[bBkswe ckfJdk gj[zudk j? gozs{ j'o T[d:'rK dk ftek; BjhA j[zdk. j' 
;edk j? fe fJe y/sh^gqXkB d/P f;oc y/sh dk jh ftek; eo/ ns/ T[d:'r y/so B{z 
nDd/fynk eo dJ/ iK fco fJj th j' ;edk j? fe fJe soQK d/ T[d:'rK dk ftek; j't/ ns/ 
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j'o T[d:'r nfte;s ofj ikD. fJ;dk ;[Gkte Bshik fJj j't/rk fe noE ftt;Ek dk 
fJe^gZyh ftek; j't/rk. fJ; bJh w[es tgko dh Bhsh dk fsnkr eoBk fgnk.  
3H xNhnk ns/ B[e;kBdkfJe t;sK dk T[sgkdB L feT[Afe w[es tgko d/ nzsors t;sK 
d/ nkT[D^ikD s/ e'Jh o[ektN BjhA j[zdh, fJ; bJh xNhnk ns/ B[e;kBdkfJe t;sK d/ 
T[sgkdB ns/ tgko dh ;zGktBk pDh ofjzdh j?. fJ; s'A ;wki GbkJh xNdh j?. fJ; bJh 
fJ; soQK dhnK t;sK d/ nk:ks s/ tgko gqshpzX brkT[Dk Io{oh j' iKdk j?. fJj th w[es 
tgko d/ gohfsnkr dk fJe ekoB ;h. 
4H okPhgksB L i' d/P ;kXB^;zgzB jB T[j d{i/ d/ w[ekpb/ e[M t;sK dk ;;sk T[sgkdB eo 
;ed/ jB. fJ;d/ cb;o{g w[es tgko d/ nzsors ftPt d/ pIkoK *u rb^tZY (cut-throat) 
w[ekpbk P[o{ j' frnk. fJ; bJh igkB fij/ e[M d/PK d/ okPhgksB dh Bhsh ngDkJh fi; s'A 
T[j ftPt d/ pIkoK *u xZN'^xZN ehwsK s/ t/ud/ ;B. ;[Gkte o{g Bkb, fJ; Bhsh dh 
gqshfeqnk ;o{g tgko gqshpzX brkJ/ rJ/.  
5H J/ekfXeko dk iBw L j?pobo dk ws j? fe w[es tgko B/ nzsookPNoh J/ekfXekoK ns/ 
;EkBh J/ekfXekoK Bz{ iBw fdZsk. w[es tgko d/ nzsors nfij/ J/ekfXeko fte;s j'J/ i' 
d{i/ d/PK ns/ xo/b{ fjsK d/ bJh B[e;kBdkfJe f;ZX j'J/. fJ; ekoB th ;zoePD dh Bhsh 
ngBkJh rJh. 
6H d/PK dk ;'PD ns/ p;sheoB L noE Pk;soh j?pobo d/ fJ; ws B{z ;theko BjhA eod/ 
fe w[es tgko dh Bhsh xZN fte;s d/PK d/ ftek; *u ;jkJh jz[dh j?. ;r'A fJ; Bhsh dk 
Bshik ;h fe 19thA ;dh ns/ 20thA ;dh d/ P[o{ *u d/PK dk ;'PD ns/ p;sheoB j'fJnk. 
j[D wzfBnk ikD bZrk fe xZN fte;s d/P w[es tgko d/ nzsors BjhA ;r'A ;zoePD dh Bhsh 
d/ nzsors jh ftek; eo ;ed/ jB.  
7H nkoEe fBoGosk L w[es tgko s'A nkoEe fBoGosk jz[dh j? i' fJe fgSV/ d/P bJh 
B[e;kBekoh j?. nfij/ d/P B{z tZyo/ soQK d/ T[gG'rh ns/ gz{ih gdkoE, eZu/ wkb nkfd d/ 
nk:ks bJh fte;s d/PK s/ fBoGo ofjDk g?Adk j?. 
8H tgko uZeo L w[es tgko s'A nzsookPNoh tgko *u T[sko^uVkn j[zd/ jB ns/ d/PK d/ 
ftu s/Ih ns/ wzdh c?bdh j?. go wzdh dk G?n finkdk jz[dk j? fit/A fe 1930 dh wjkB wzdh. 
nwohek *u nkJh wzdh ;w[Zu/ ;z;ko *u c?b rJh f;tkfJ o{; i' T[; ;w/A fJe pzd 
noEftt;Ek ;h. 
;t? nfGnk; 
1H w[es tgko s'A eh Gkt j? < 
2H w[es tgko okjha ;kXBK dh fJPNsw tos'A fet/A j[zdh j? < 
3H w[es tgko d/ ftgZy *u soe fdU. 

 
2H1H5 ;zeoPD dk noE 
‘;zeoPD* Ppd T[; Bhsh tZb fJPkok eodk j? fi;d/ okjhA xo/b{ T[d:'rK B{z ftd/PK d/ 
w[ekpb/ s'A pukfJnk iKdk j?. fJ;dk T[d/P fJj j? fe xZN ehws dhnK t;sK d/ nk:ks s/ 
gqshpzX brkJ/ ikD sK i' T[~uhnK ehws dhnK t;sK dk T[sgkdB eoB tkb/ xo/b{ T[d:'rK B{z 
pukfJnk ik ;e/. xo/b{ T[d:'rK Bz{ ;zeoPD gqdkB eoB dk fJe sohek sK fJj j? fe 
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nk:ks s/ fJzB/ P[be brk fdZs/ ikD fijBK s'A ftd/Ph t;sK dh ehws, xo/b{ t;sK dh ehws 
s'A tZX ikJ/ iK d{ik sohek fJj j? fe e'N/ okjhA T[jBK B{z ;zeoPD fdZsk ikJ/ iK j'o 
r?o^gqP[be gqshpzX brkJ/ ikD fijBK s'A ;;sh ftd/Ph t;sK dk nk:ks w[Peb iK n;zGt j' 
ikJ/. iK fco xo/b{ T[d:'rK B{z ;jkfJeh (subsidy) iK nfXdkB (bounties) fdZsk ikJ/ sK fe 
T[j ;;shnK ftd/Ph t;sK Bkb w[ekpbk eo ;eD.  
2H1H6 ;zeoPD d/ gZy *u soe  
j?pobo B/ ;zeoPD ftP/ ;zpzXh soeK B{z d' torK ftu tzfvnk j? L nkoEe ns/ 
r?o^nkoEe. n;hA fJjBK *u'A jo/e s/ eqwtko ftuko eo oj/ jK. 
2H1H6H1 nkoEe soe  
;zeoPD d/ gZy *u nkw eoe/ fJj soe fdZs/ iKd/ jB L 
1H tgko PosK dk soe L fe;/ d/P d/ G[rskB P/P s'A n;zs[bB B{z mhe eoB bJh tgko 
dhnK PosK dk soe gq;s[s ehsk iKdk j?. soe fJj j? fe nk:ks s/ gqP[be brkT[D Bkb 
d/P dh nk:ks s'A fBo:ks dh tNKdok do fpjso j' iKdh j?. fJ;dk wsbp j? fe gqP[be 
brkT[D Bkb tgko dhnK PosK fpjso j' iKdhnK jB feT[Afe ftd/Ph fBo:kseosk B{z nk:ks 
P[be d/ e[M fjZ;/ dk G[rskB eoBk g?Adk j?. e'Jh d/P nk:ks P[be brk e/ nkgDhnK tgko 
PosK fe; ;hwK se fpjso pDk ;edk j?, fJj rZb d/P iK ftd/P *u ;kg/y wzr ns/ g{osh 
b'uK s/ fBoGo eo/rh. i' d/P fe;/ ftP/P t;s{ dh tZvh wksqk nk:ks eodk j? (noEks 
fi;dh wzr xZN b'udko j?) T[j nk:ks P[be brkT[D ns/ nkgDhnK tgko PosK ;[XkoB bJh 
T[; d/P d/ w[ekpb/ fpjso ;fEsh *u j't/rk i' fdZsh j'Jh t;s{ th E'VQh wksqk dk nk:ks 
eodk j? (noEks fi;dh wzr b'udko j?).  
go, i' d/P gqP[be brkT[Adk j? T[;s/ e[M gqshe{b gqGkt th g?Adk j?. gfjbk, gqP[be brkT[D 
tkb/ d/P dhnK tgko PosK s/ fpjso j' iKdhnK jB gozs{ tgko dh wksqk xZN j' ikdh j?. 
d{ik, gqP[be brkT[D Bkb xo/b{ T[gG'rh bJh nk:kfss t;s{ dh ehws tZX iKdh j?. shik, 
fJ; s'A d{i/ d/P *u pdb/ dh GktBk ikr ;edh j?. 
fJ; soQK pj[s finkdk gqP[be brkT[D dk Bshik fJj j[zdk j? fe T[gG'rh dh ;zs[PNh xZN j' 
iKdh j?, tgko dh wksqk xZN ikD s/ xo/b{ ;z;kXBK dh d'Pg{oB Gkr^tzv j[zdh j? ns/ 
gqsh;'Xekoh gqP[beK s'A d'jK d/PK dh noEftt;Ek B{z B[e;kB g[Zidk j?. 
2H ;"d/pkIh dk soe L soe fJj fdZsk iKdk j? fe d{i/ d/PK d/ Bkb tgko ;zpzXh rZbpks *u 
;"dk eoB bJh Io{oh j? fe gqP[be brkJ/ ikD. feT[Afe nzsookPNoh tgko nkg;h b/B^d/B 
s/ nkXkos j?, fJ; bJh d{i/ d/P Bz{ T[;dh gqP[be do xNkT[D s/ okih eoB iK xNkT[D s'A 
o'eD bJh gqP[be B{z jfEnko d/ o{g *u tofsnk iKdk j?. fJ; soQK gqP[be dk G?n d/PK B{z 
gq/fos eodk j? fe T[j fJe^d{i/ B{z nkg;h S{N d/D.  
go ;"d/pkIh dk soe Gko{ BjhA j?. fJ;d/ eJh ekoB jB. gfjbk, i/eo ;"d/pkIh bJh 
jfEnko d/ o{g *u gqP[be dk gq:'r ehsk ikJ/ sK fJ; s'A d{i/ d/PK *u pdb/ dh GktBk g?dk j' 
;edh j?. cb;o{g d't/A d/PK B{z B[e;kB j't/rk. d{ik j' ;edk j? fe d/P *u nfij/ fBfjs 
;[nkoE g?dk j' ikD i' fJzB/ PeshPkbh j'D fe gqP[beK *u ewh Bk j'D d/D ns/ nkg;h 
;"d/pkIh B{z mZg eo d/D. fJ; bJh ;zeoPD bJh ;"d/pkIh dk ose fJe fwZfEnk soe j?.  
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3H okPhgksB fto'Xh soe L okPhgksB dh ohs d/ T[bN ;zeoPD dk gZy fbnk iKdk j?. 
okPhgksB dk noE j?, wkb Y[nkJh ns/ EK pdbh dhnK j'o bkrsK dk fj;kp bkT[D d/ 
pknd fe;/ t;s{ Bz{ xo/b{ pIko dh ehws d/ w[ekpb/ ftd/Ph pIko *u xZN ehws s/ t/uDk. 
okPhgksB dk T[d/P ftd/Ph pIko *u xZN ehws dhnK t;sK dh Gowko eoBk j[zdk j?. fJ; 
d/ cb;o{g nk:ks w[ekpb/ tkbhnK cowK spkj j' iKdhnK jB. nfijhnK cowK Bz{ ;zeoPD 
d/D bJh Gkoh gqP[eb brkfJnk iKdk j?. fJ; s'A t;s{ dh ehws nk:ks eoB tkb/ d/P *u 
tZX ikJ/rh ns/ okPhgksB dk G?n ysw j' ikJ/rk.  
4H pj[ftXeoB soe L ;zeoPD d/ gZy *u fJe soe fJj th fdZsk iKdk j? fe ;zeoPD s'A 
xo/b{ T[d:'rK dk pj[ftXeoB jz[dk j?. fJ;dk wsbp j? fe noEftt;Ek dk ;zs[fbs tkXk 
j'Dk ukjhdk j? sk fe ;G y/soK dk Bkb^Bkb ftek; j't/. fJ; T[d/P B{z g{ok eoB bJh Io{oh 
j? fe y/sK ns/ fBowkDekoh (manufacturing) T[d:'rK Bz{ ftd/Ph w[ekpb/ s'A ;zeoPD gqdkB 
ehsk ikt/. fJj soe mhe j?, feT[Afe nB[Gt fJ; rZb dk ;woEB eodk j? fe i' d/P 
;zs[fbs ftek; BjhA eod/, T[j nzsookPNoh nkoEe jbub s'A, fit/A c;bK d/ c/b j' ikD, 
wzdh, ;chsh, izr nkfd s'A tX/o/ gqGkfts j[zd/ jB. fJ; bJh T[jBK B{z ukjhdk j? fe T[j 
pj[ftXeoB eoB ns/ nkgD/ T[d:'rK B{z ;zeoPD gqdkB eoe/ nkgD/ g?ohA yV'D. gozs{ ;z;ko 
d/ ;G s'A nwho d/PK se d/ bJh g{oh soQK pj[ftXeoB eoBk ns/ nkswfBoGosk jk;b 
eoBk ;zGt BjhA j?. n;b *u noEftt;Ek d/ ;zs[fbs tkX/ bJh ;G ;z;kXB fe;/ th d/P 
e'b BjhA jB. T[;Bz{ fe;/ Bk fe;/ o{g *u d{i/ d/P s/ fBoGo ofjDk g?Adk j? ns/ fco, 
noEftt;Ek d/ pj[ftXeoB dk fJe'fJe ;kXB ;zeoPD jh s/ BjhA j?.  
5H fPP{ T[d:'r soe L ;zeoPD d/ gZy *u ;G s'A g[okDk ns/ ;G s'A tZX ;thfeqs soe fPP{ 
T[d:'r ftP/ ;zpzXh soe j?. fJ; Bz{ nb?rI?Avo j?fwbNB (Alexander Hamilton) B/ 1870 *u 
ftt;fEs o{g *u g/P ehsk ns/ cq?vfoe fb;N (Friedrich List) B/ 1885 *u fJ; Bz{ jowB 
fgnkok pDkfJnk. fJj soe fJ; wkBsk s/ nkXkos j? fe fi; T[d:'r iK T[d:'rK d/ ro[Zg 
B[{z ;zeoPD d/Dk j? T[jBK s'A d/P Bz{ nfdqP s[bBkswe ckfJdk gjz[udk j?. fJ; bJh, soe 
fJj fdZsk iKdk j? fe i/eo T[d:'rK B{z T[jBK dh w[Ybh nt;Ek *u ;Ekgs ftd/Ph T[sgkdeK 
s'A BjhA pukfJnk iKdk j? sK T[j s[bBkswe ckfJdk T[mkT[D bJh ftek; BjhA eo ;eDr/. 
fJ;d/ bJh Io{oh j? fe T[j fJPNsw neko se fte;s j'D sK fe T[j pj[s finkdk doPsk 
ns/ w[ekpb/ dh GktBk Bkb ezw eoB ns/ w[ekpbsB xZN bkrs s/ T[sgkdB eoB. fPP{ 
T[d:'rK *u ;z;kXBK d/ gqtkj B{z ;fji pBkT[D bJh th ;zeoPD dh b'V j?, Gb/ jh T[gG'rhnK 
B{z n;EkJh s"o s/ T[uhnK ehwsK dk p'M T[mkT[Dk gJ/. fJ;dk nkofEe ;Zu fJ; rZb *u j? 
fe fe; soQK d/ T[d:'rK *u fBt/P d/ cb;o{g fBih gqshcbK s'A ;wkie gqshcb tZX ikDr/. 
soe fJ; soQK j? fe dhoxekb *u gqsh:'frsk w{be pBD bJh fPP{ T[d:'rK B{z e[M ;wK 
ukjhdk  fi; ftu'A T[j nB[Gt s'A f;ZyD fe gqfeqnk s'A r[Io ;eD. fJ; bJh T[jBK B{z 
;zeoPD Io{oh j?. ikB;B wzBdk j? fe fPP{ T[d:'r ftP/ ;pzXh soe ;gZPN o{g ftu 
nbgekbhfteqshnK d{o eoB bJh n;EkJh dyb d/ gZy *u ikBdko soe j?. fJ; bJh fPP{ 
T[d:'rK B{z E'V/ ;w/A bJh ;zeoPD dh b'V j? sK fe T[j ftd/Ph T[sgkdeK s'A G?n ofjs j' e/ 
ftek; eo ;eD. id T[j tZv/ j' ikD sK ;zeoPD tkg; fbnk ik ;edk j? ns/ sd T[jBK B{z 
ftd/Ph w[ekpb/ dk ;kjwDk eoB bJh y[Zbk SZv fdZsk ikJ/.  
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6H ;wkie fdqPNh s'A wjZstg{oB iK w{b T[d:'r ftP/ ;pzXh soe L T[jBK T[d:'rK Bz{ 
;zeoPD gqdkB ehsk ikJ/ i' ;wkie fdqPNh s'A wjZstg{oB jB fit/A y/sh iK e{NBhsh dh 
fdqPNh s'A wjZstg{oB T[d:'r fit/A^b'jk  ns/ fJ;gks, Gkoh fpibh T[d:'r, wPhBK ns/ 
o;kfJDK Bkb ;zpzX oZyD tkb/ Gkoh T[d:'r. fJ; soe d/ pko/ *u e'Jh MrVk BjhA j? feT[Afe 
;zeoPDkswe gqP[beK d/ nzsors w{b ns/ ;wkie fdqPNh s'A wjZstg{ob T[d:'rK dk ftek; 
s/ fe;/ d/P dh tgko Bhsh d/ w[Zy T[d/PK dk fJe nzr fojk j?. 
7H o[Irko ;zpzXh soe L ;zeoPD d/ gZy *u ne;o fJj soe fdZsk iKdk j? fe fJ; s'A 
p/o[Irkoh d{o j[zdh j?. gqP[be brkT[D Bkb nk:ks fvrd/ jB ns/ nk:ks gqsh:'rh T[d:'rK 
*u f;ZXk o[Irko tXdk j?. fJ; s'A nZr/ T[jBK d{i/ T[d:'rK *u o[Irko g?dk j[zdk jh j? i' fJ; 
nk:ks gqsh:'rh T[d:'r s/ fBoGo eod/ jB ns/ nk:ks ;EkBkgzB T[d:'rK se ftu th 
o[Irko tZX ;edk j?. gq'H j?pobo d/ wZs w[skpe, gqsh:'rh nk:ks s/ gqP[be brkT[D Bkb 
fJe J/eb T[d:'r *u p/o[Irkoh xZN j' ;edh j? pPos/ fe T[;dhnK t;sK bJh wzr g{oh soQK 
b'udko Bk j't/ ns/ T[;dhnK t;sK fwbdhnK^i[bdhnK nk:kfss t;sK Bkb w[ekpbk eoB. 
go fJ;dk fJj wsbp fJj BjhA fe e[b p/o[Irkoh ;wkgs j' ikJ/rh. 
nkb'ueK dk efjDk j? fe gqP[be s'A p'o[Irkoh xND dh ;zGktBk BjhA j? feT[Afe nk:ks s/ 
gqshpzX brkT[D Bkb fBo:ks th xZN j' ikDr/. fiZE/ fJe gk;/ nkPks gqsh:'rh T[d:'rK *u 
p/o[Irkoh xN/rh, T[E/ d{i/ gk;/ fBo:ks T[d:'rK *u p/o[Irkoh tX/rh.  
8H rohp feos dk soe L fJj soe th fdZsk iKdk j? fe fJe d/P *u tZX wid{oh gkD tkb/ 
feosh fijBK t;sK dk T[sgkdB eod/ jB T[j t;sK d{i/ d/P *u xZN wid{oh gkD tkb/ 
feoshnK okjhA T[sgkdB t;sK d/ w[ekpb/ *u BjhA mfjo ;edhnK. fJ; bJh Io{oh j? fe 
xZN wid{oh s'A pDhnK nk:kfss t;sK s/ gqP[be brkfJnk ikJ/ sK fe T[~uh wid{oh s'A 
fBows xo/b{ t;sK s'A T[jBK B{z pukfJnk ik ;e/. 
fJj soe d' rbs wkBsktK s/ nkXkos j?^ fJe, f;oc wid{oh dhnK doK jh t;sK dhnK 
ehwsK B{z fBoXkos eodh j? ns/ d{ih, T[sgkdB dk ;kXB f;oc feos j?. go n;bhns 
fJj j? fe t;sK eJh ;kXBK d/ ;z:'r s'A ftfBows jz[dhnK jB. feos B{z gz{ih ns/ G{wh Bkb 
fwbkfJnk iKdk j?. T[~u wid{oh gqkgs feos d/ w[ekpb/ xZN wid{oh gqkgs feos Bz{ f;oc 
T[jBK jh t;sK d/ T[sgkdB *u bkrs ckfJdk jz[dk j? i' feos^rfjB j[zdhnK jB. fJ; bJh 
fJj soe p/p[fBnkd j? fe fi; d/P *u wid{oh dhnK doK T[uhnK j'D T[; d/P Bz{ ;G soQK 
dhnK t;sK d/ T[sgkdB *u B[e;kB jh ofjzdk j?. 
fco, fJj wkBsk th rbs j? fe tZX wid{oh doK tkb/ d/P *u T[sgkdB dh bkrs finkdk 
j[zdh j?. n;b ftu j' ;edk j? fe wid{oh dhnK doK tZX T[sgkdB d/ ekoB T[uhnK j'D. 
fJ; bJh fi; d/P *u feos dh T[sgkdesk finkdk j't/rh T[; ftu T[sgkdB dh gqsh 
fJekJh bkrs T[jBK bkrsK s'A xZN j' ;edh j? i' xZN wid{oh tkb/ d/P *u g?dh j?. fJ; 
bJh, id T[~u wid{oh d/PK *u fJekJh bkrsK xZN jz[dhnK jB sK T[j xZN wid{oh tkb/ d/PK 
d/ Bkb w[ekpbk eo ;ed/ jB.  
9H w[dqk Bz{ d/P *u oZyD dk soe L fJj th fJe fwfEnk j? fe i' ;zeoPD d/ gZy *u fdZsk 
iKdk j?. fJj soe fJT[A g/P ehsk iKdk j?L ‘‘id n;hA ftfBows t;sK ftd/P s'A yohdd/ jK 
sK ;kBz{ t;sK gqkgs jz[dhnK jB ns/ ftd/PhnK Bz{ w[dqk. id n;hA ftfBows t;sK nkgD/ d/P 
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*u jh yohdd/ jK sK ;kBz{ t;sK ns/ w[dqk d't/A gqkgs j[zdhnK jB.** fJj eEB okpoN fJzro 
;'b dk j? gozs{ rbsh Bkb fJpqkfjw fbzeB dk df;nk iKdk j?. fJj dbhb soe ofjs j? 
feT[Afe i/eo joe/ d/P fJ; fB:w Bz{ ngDk bJ/ sK nzsookPNoh tgko j'J/rk jh BjhA ns/ 
fe;/ th d/P Bz{ nzsookPNoh tgko d/ ckfJd/ jk;b BjhA j'Dr/. e'Jh d/P fJ; bJh d{i/ d/P 
s'A t;sK yohddk j? fe xo/b{ fBowksktK dh s[bBk *u d{ik d/P xZN ehwsK s/ t;sK fdzdk j?. 
i/eo xo/b{ fBowksktK s'A t;sK yohdhnK ikD sK fJ; s'A T[gG'rh B{z B[e;kB j't/rk ns/ fco, 
nzsookPNoh tgko *u ftd/PhnK Bz{ G[rskB eoB bJh xo/b{ eoz;h dh tos'A BjhA ehsh ik 
;edh. n;b *u t;sK d/ pdb/ jh t;sK yohdhnK iKdhnK jB ns/ i/eo G[rskB eoBk th 
gJ/ sK T[j nzsookPNoh eoz;h *u jh ehsk iKdk j?. fJ; soQK fijk fptfoi (Beveridge) B/ 
beP ehsk j?, fJ; soe *u ‘‘e'Jh ;ko BjhA j? ns/ i/eo T[go fdZs/ rJ/ T[dkjoB *u e'Jh 
wsbp dh rZb j? sK f;oc fJzBh fe ftBows t;sK yohdD s'A ;kBz{ t;sK gqkgs j[zdhnK 
jB.** 
10H xo/b{ pIko d/ ft;sko dk soe L fJj soe T[go fdZs/ rJ/ w[dqk B{z xo *u oZyD d/ 
soe dk ;[Gkte Bshik j?. fJ; soe d/ w[skpe, i' Bt/A T[d:'r j'D T[jBK Bz{ ;zeoPD fdZsk 
ikJ/ ns/ T[jBK T[d:'rK *u br/ feosh j'o xo/b{ T[sgkdB bJh tXhnk pIko pDk d/Dr/. 
fJ;d/ cb;o{g ;G xo/b{ T[sgkdK bJh fijBK ftu y/sh t;sK th Pkwb jB, xo/b{ pIko dk 
ft;sko j't/rk. fJj soe th Gowg{oB j? feT[Afe fBo:ks bJh ftd/Ph pIko dh ehws s/ 
d/P d/ pIko dk ft;sko j't/rk. id gqP[be eo brk e/ nk:ks fB:zfsqs ehs/ iKd/ jB, sK 
fBo:ks th xZN iKd/ jB feT[Afe d{i/ d/PK *u th pdb/ dh GktBk ikrdh j?. ns/ fco, xo/b{ 
T[sgkde th xo/b{ T[d:'rK d/ T[sgkdK dh tZX ehws t;{b eoBr/ ns/ T[gG'rh B{z B[e;kB 
T[mkT[Dk gJ/rk. 
11H T[sgkdB dhnK bkrsK d/ ;wkBheoB dk soe L xo/b{ T[d:'rK Bz{ ;zeoPD d/D d/ gZy 
*u soe fJj fdZsk iKdk j? fe xo/b{ ns/ ftd/Ph t;sK d/ T[sgkdB dh bkrs B{z fJe' fijk 
pDkJh oZyD bJh soe ukjhdk. T[dkjoB bJh, i/eo ftd/Ph bkrs s'A xo/b{ bkrs 25 
gqshPs finkdk j? sK ftd/Ph t;sK s/ 25 gqshPs nk:ks eo brkfJnk ikJ/. fJ; soQK 
xo/b{ ns/ ftd/Ph d't/A jh t;sK dh T[sgkdB bkrs pokpo j' ikJ/rh ns/ T[j pokpo dhnK 
PosK s/ ftd/Ph t;sK dk w[ekpbk eo ;eDrhnK. Nkf;Zr (Taussig) dk ws j? fe ‘‘fJj 
soe d/yD *u ekch mhe brdk j?** fJzR gqshs jz[dk j? fe e'Jh efjzdk j't/ fe ‘e'Jh fbjkI 
BjhA*, e'Jh r?o^tkip doK BjhA.* gozs{ J/bipoE d/ ws w[skpe n;bhns fJj j? fe ‘‘fJj 
d/yD *u mhe iuD dh rZb BK^wkso j?.** i/eo T[sgkdB dh bkrs fInkdk j't/rh sK 
nk:ks P[be th finkdk j't/rk. fJ; bJh fJ; soQK dh Bhsh s'A ftd/PK B{z B[e;kB T[mkT[Dk 
g?Adk j?. i/eo ;G d/P finkdk nk:ks P[be brk d/D sK nzsookPNoh tgko spkj j' 
ikJ/rk. J/bipoE fJ; soQK dh ;zeoPD Bhsh B{z ftseo/ tkbh wzBdk j?. i/eo d{i/ d/P th 
fe;/ d/P d/ fBo:ks s/ gqsh:'Xkswe gqP[be eo brk d/D sK xo/b{ fBo:ks T[d:'rK Bz{ 
B[e;kB gjz[udk j?. ns/ fco fJ; soQK dh Bhsh d/ cb;o{g T[jBK T[d:'rK Bz{ ;zeoPD fwb/rk 
fijBK dh T[sgkdB bkrs tZX'^tZX ns/ dePsk xZN'^xZN j't/. fJ; soQK fJ;dk ftjko 
ndeP T[sgkdeK d/ gZy *u, deP T[sgkdeK d/ T[bN ns/ nkw T[gG'rhnK d/ fto[ZX ftseo/ 
tkbk j' iKdk j?. 
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12H ;{oi n;s T[d:'r soe L fJj ;zeoPD dk pj[s BtK soe j? i' :[{og *u g?dk j'fJnk 
j?. 1970 *u e[M ;Ekgs feos^rfjB T[d:'r fit/A fJ;gks t;sK, eZgV/, i[Zs/ nkfd 
T[sgkdB eo oj/ :{ogh d/P w[ekpb/ *u igkB, skJhtkB, wb/Phnk, e'ohnk, Gkos ns/ j'o 
g{op J/PhnkJh d/PK s'A fgZS/ ofj rJ/. fJ; soe dk wsbp j? fe :{og d/ nfij/ fBZro 
T[d:'rK dk ;{oi n;s j' fojk j?. fJ; bJh T[jBK Bz{ n;EkJh ;zeoPD d/Dk ukjhdk sK fe 
T[j T[jBK B{z w[V mhe^mke eoe/ w[V w[ekpbk jk;b eo ;eD. ;zeoPD d/ pr?o, nfij/ 
T[d:'rK *u feos ns/ gz{ih dk ft;EkgB j't/rk. n;b *u fJ;/ ekoB :[{ogh d/PK *u 
N?e;NkJhb, eZgV/, i[Zs/ ns/ nfijhnK t;sK s/ nk:ks N?foc brkJ/ rJ/ jB. fco th 
nkb'ueK dk fJj efjDk j? fe nfij/ d/PK *u p/o[Irkoh dh ;wZf;nk Bz{ jZb eoB bJh fJj 
fJe okiBhse soe j?. nfij/ T[d:'rK Bz{ ;zeoPD fdZsk frnk sK T[jBK s'A N?foc jNkT[Dk 
w[Peb j' ikJ/rk. 
13H e{N tgko Bhsh soe L e{N tgko Bhsh soe fte;s d/PK *u T[~u seBkb'ih, T[d:'rK 
d/ ftek; s/ nkXkos j?, fijBK Bz{ ftd/Ph w[ekpb/ d/ ekoB ;zeoPD dh b'V jz[dh j?. fJj 
soe fdZsk iKdk j? fe ;{uBk seBkb'ih N?bh^;zuko (communications), ezfgT{No nkfd 
gz{ih^rfjD, R&D ns/ T[Zu i'yw tkb/ nkX[fBe T[d:'rK d/ y/soK ftu tvhnK pkjohnK 
feckfJsK (external economics) gqkgs j[zdhnK jB ns/ d/P d/ bJh finkdk tkX/ dhnK 
nk;K. fJ; bJh T[jBK Bz{ j'o w[ekpb/ tkb/ d/PK d/ w[bBkswe ckfJd/ jk;b eoB ekoB 
;zeoPD d/D dh b'V jz[dh j?. fJ; soqK fJj xZN fte;s d/PK bJh fPP{ T[d:'r soe d/ 
;wkB j?. 
gozs{ fJ; Bhsh dhnK e[M ;hwktK jB. gfjbk, nfij/ T[d:'rK bJh e;"NhnK oZyDk ns/ 
T[jBK B{z u[BDk pj[s w[Peb j?, yk;eo fijBK dhnK pkjoh feckfJsK j[zdhnK jB. d{ik, 
T[fus BhshnK dk fBowkD th fJe ;wZf;nk j?, sK fe T[~u N?e (high-tech) T[d:'rK Bz{ 
ftef;s ehsk ik ;e/. shik, ;G fte;s d/PK B/ fJe;kE jh e{N tgko BhshnK ngBk 
bJhnK jB. cb;o{g, T[jBK d/ nkgD/ T[d:'rK Bz{ ;zeoPD d/D d/ isB p/n;o j' rJ/ jB. 
fJ; bJhT[j ;zeoPD s' yk; ckfJdk BjhA T[mk ;ed/ jB. u"Ek, i/eo e'Jh d/P fJ; Bhsh Bz{ 
ngBkT[D *u ;cb th j' iKdk j? sK nfijk j'o d/PK dh bkrs s/ j[zdk j? i' gqshP'Xkswe 
(retaliatory) Bhsh ngBkT[Dr/.  
14H okPNoh ;z;kXBK dk oZfynk soe L i' d/P yfDi ns/ eZuk wkb fBo:ks eod/ jB 
T[jBK Bz{ jw/Pk fJj vo ofjzdk j? fe T[jBK d/ fBo:ks, yfDi ns/ eZu/ wkb B{z nyho ;wkgs 
eo d/Dr/. fJ; bJh e'bk, pke;kfJN, b'jk nkfd ysw j'D tkb/ okPNoh ;z;kXBK Bz{ d/P d/ 
GftZy d/ ftek; bJh puk e/ oZyDk Io{oh j?. nfijk T[~u fBo:ks P[be brk e/ T[jBK d/ 
fBo:ks xZN eo fdZs/ iKd/ jB.  
15H G[rskB P/P soe L yk;eo fJj xZN^fte;s d/PK d/ bJh ;zeoPD dk fJj wjZstg{oB 
soe j?. N?foc r?o^Io{oh t;sK dk nk:ks o'De *u ;jkfJe jz[d/ jB. ns/ G[rskB P/P 
xkN/ Bz{ xZN eoB dk isB eod/ jB. T[j ftd/Ph w[dqk Bz{ pukT[D *u wdd eod/ jB fi;dk 
fBo:ks y/so ns/ nk:ks ;EkBkgzB T[d:'rK bJh Io{oh t;sK ns/ ;/tktK nk:ks eoB bJh 
gq:'r ehsk ik ;edk j? ns/ fBo:ks ns/ nk:ks^;EkBkgzB T[d:'rK d/ gquko s'A d/P *u 
o[Irko ns/ nkwdB *u tkXk jz[dk j?. nkwdB tXD Bkb pusK ns/ foD:'r fBXhnK (czv) 
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*u tkXk j[zdk j? i' fpnki do Bz{ xZN eod/ jB ns/ fBt/P Bz{ T[sPkj fdzd/ jB. cb;o{g tZX 
o[Irko ns/ nkwdB dk ;qiB j[zdk j?.  
n;b *u nkgD/ G[rskB P/P xkfNnK Bz{ xZN eoB bJh fte;s ns/ ftek;Phb d'B' d/PK B/ 
N?foc Bz{ fJe n;odko n"iko d/ o{g *u tofsnk j?.  
16H ;kXB nkwdB w[V^tzv soe L fJe j'o soe i' yk; s"o s/ xZN fte;s d/PK Bkb 
;pzXs j?, T[j j? nkwdB dh w[V tzv eoBk. nfij/ d/PK *u xZN nkwdB tkbk fJe ft;fsqs 
feos^rfjD ns/ T[~uh nkwdB tkbk fJe S'Nk gz{ih^rfjD y/so j[zdk j?. d{ik y/so w[Zy s"o 
s/ nk:ksK s/ fBoGo eodk j?. fJj soe fdZsk iKdk j? fe fJ; y/so d/ nk:ksK s/ N?foc 
brkT[D Bkb feos^rfjB y/so d/ T[sgkdB Bz{  T[sPkj fwb/rk fiE/ tk;sfte nkwdB 
tX/rh. dhoxekb *u, T[sgkdB d/ ;kXB gfjbK s'A d{i/ y/so ub/ ikDr/. go gz{ih^rfjB 
y/so xZN feos ns/ tX gz{ih Bz{ Sv/rk fi; Bz{ c?b fojk feos^rfjB y/so ygkT[Dk ukj/rk. 
fJ; s'A feos^rfjB y/so *u wid{oh j'o tX/rh. Bkb jh, gz{ih^rfjD y/so *u wid{oh 
tX/rh feT[Afe T[sgkde, feoshnK Bz{ gfjb/ y/so *u ub/ ikD Bz{ w[Peb Bkb o'e ;eDr/. 
nyho d't/A T[d:'r pokpo wid{oh d/Dr/. fJ; soQK N?foc dhoxekbh tkXk gqfeqnk *u ;kXB 
nkwdBhnK Bz{ pokpo eod/ jB.  
go n;b *u, ;kXB ehwsK ed/ th pokpo BjhA j' ;edhnK. ;r'A ;wkie, okiBhse ns/ 
nkoEe o[ektNK d/ ekoB nfij/ d/PK *u N?foc gqu[o ;kXB B{z ckfJdk g[ZiD dh pikfJ d[obG 
;kXB B{z tZX B[e;kB g[uKdk j?. t?;/ th N?foc nkwdB dh w[V^tzv dk ;G s'A n;odkfJe 
n"iko BjhA j?. ;G s'A tXhnk T[gkn j? pr?o ;z;kXBK dh ekDh^tzv d/ nkwdB dh fJew[Ps 
w[V tzv ehsh ikJ/. fJ; d/ bJh T[~u/ nkwdB torK Bz{ eo brk e/ ns/ xZN nkwdB torK Bz{ 
tZyo/ T[sPkjK ns/ T[sgkdeh o[Irko nT[;oK okjhA fJjBK eoK dhnK gqkgshnK gqdkB 
ehshnK ikD. 
17H wkbhnk soe L ;oeko bJh wkbhnk g?dk eoB ns/ ftd/Ph w[ekpb/ s'A xo/b{ T[d:'rK Bz{ 
pukT[D bJh N?foc brkJ/ iKd/ jB. xZN fte;s d/PK *u wkbhnk fJeZmk eoBk nk:ks ns/ 
fBo:ks N?foc dk w[Zy T[d/P j[zdk j?. go fJj ;jh soe BjhA j? feT[Afe fJ; soQK Bkb 
wkbhnk tXkT[Dk xo/b{ T[d:'rK s/ ;zeoPD dk T[ggohDkw (by product) j?. i/eo nfijhnK 
;oekoK N?foc s/ wkbhJ/ d/ ;q's d/ o{g *u fBoGo jz[dhnK jB sK fJ;d/ e[M wkV/ gqGkt th j' 
;ed/ jB. i/eo nk:kfss t;sK dh wzr ekch p/b'u j? sK N?foc tZX wkbhnk g?dk eo ;ed/ 
jB. fJ;d/ T[bN, pj[s finkdk b'udko wzr j'D s/ N?foc tgko Bz{ fpbe[b ;wkgs eo ;ed/ 
jB ns/ ;oekoh wkbhnk xZN j' ;edk j?. fJ;/ soQK fBo:ks s/ eo fBo:ksK dh fpeqh xZN 
eo fdzd/ jB fi; s'A G[rskB^P/P dhnK w[PebK g?dk j' iKdhnK jB. 
fJjBK ewhnK d/ pkti{d, xZN fte;s d/P N?foc Bz{ wkbhnk tXkT[D bJh gfjb fdzd/ jB 
feT[Afe fJjBK dk brkT[Dk nk;kB j[zdk j? ns/ j'o gqsZy s/ go'y eoK d/ w[ekpb/ fJjBK dk 
fJeZso eoBk xZN wfjzrk j[zdk j?. gozs{ N?foc doK fJzBhnK T[~uhnK BjhA j'DhnK ukjhdhnK 
fe T[j d/P bJh B[e;kBd/j j'D. fiE/ sZe xo/b{ nk:kseK ns/ ftd/Ph fBo:kseK s/ nk:ks 
N?foc d/ Gko dh rZb j?, fJj t;sK dh wzr ns/ g{osh dhnK ehws b'uK s/ fBoGo eodk j?. 
i/eo nk:ks bJh wzr ;kg/y s"o s/ b'udko j? ns/ fBo:ksK dh g{osh ;kg/y s"o s/ p/b'u j? 
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sK N?foc dk w[Zy Gko ftd/Ph fBo:kseK s/ gJ/rk. i/eo nk:ks dh wzr ;kg/y s"o s/ p/b'u j? 
ns/ fBo:ksK dh g{osh ;kg/y s"o s/ b'udko sK w[y Gko xo/b{ nk:kseK Bz{ T[mkT[Dk gt/rk.  
18H xo/b{ fteqshnK soe L N?foc d/ bJh xo/b{ fteqsh soe fJ; sZE s/ nXkos j? fe fJe 
noE ftt;Ek *u xo/b{ ;kXB ns/ t;s{ wkofeNK g{oB gqsh:'rh ;fEshnK *u ekoi BjhA 
eodhnK ;r'A nfijhnK wkofeNK *u wkofeN n;cbsktK iK ng{oBsktK gkJhnK iKdhnK 
jB i' xo/b{ fteqshnK fbnKdhnK jB. wkofeN n;cbsktK iK fteqshnK J/ekfXekoK, 
pfjoGktK (pkjoh feckfJsK iK feckfJsK s'A fpBK) dhnK ;wZf;nktK, wid{oh ftG/deK, 
feos :{BhnBK ns/ ;oekoh feqnktK iK fB:zsqDK d/ ekoB jz[dhnK jB. w{b ftuko j? fe id 
fJe noE ftt;Ek *u fteqshnK gkJhnK iKdhnK jB sK T[j g{oB gqsh:'rh ;fEshnk *u 
T[;Bz{ ekoi eoB s'A o'edhnK jB. fJ; bJh ;oeko B{z N?foc d/ gq:'r okjhA nfijhnK 
fteqshnK d/ gqGktK B{z nzPe (partially) s"o s/ oZd eoBk ukjhdk. fJj d{i/ ;q/Pm (second 

best) dh Bhsh j?. 
xo/b{ fteqshnK Bz{ N?foc d/ gq:'r okjhA jNkT[D bJh fszB ;[nkbK d/ i[nkp ukjhd/. gfjbk, 
eh GbkJh tXkT[D bJh N?foc, w[es tgko s'A ;/qPm j/? < d{ik, eh GbkJh tXkT[D bJh N?foc, 
;oeko okjhA j'o eJh soQK d/ tgkoe dyb s'A ;/qPm j? < shik, ;oeko okjhA ngBkT[D bJh 
fejVh fJPNsw Bhsh j? < fJBQK ;[nkbK d/ i[nkp d/D bJh, fJe fJPNsw ;fEsh bJh 
ukjhdk L  

DRS=DRT=FRT 

fiE/ DRS T[dG'r *u ;EkBkgzB dh xo/b{ do (Domestic Rate of Substitution) j?.DRT 
T[sgkdBK *u o{gKsoB dh xo/b{ do (Domestic Rate of Transformation) j?.FRT o{gKsoB 
dh ftd/Ph do (Foreign Rate of Transformation) j?.  
2H1H6H2 r?o^nkoEe soe  
 ;zeoPD d/ gZy *u d' wjZsg{oB soe fdZs/ iKd/ jB L  
1H ;[oZfynk soe L fe;/ d/P dh okPNoh ;[oZfynk dh fdqPNh s'A nkgD/ T[d:'rK B{z ;zeoPD 
d/D dh Bhsh ngBkT[Dh ukjhdh. i/eo e'Jh d/P y/sh ns/ T[d:'r T[sgkdB dhnK nkgDhnK 
b'VK bJh j'o d/PK s/ fBoGo j? sK izr d/ fdBK *u fJj T[; d/P d/ okPNoh fjsK dh fdqPNh 
s'A pj[s B[e;kBekoh j't/rk. soe fJj j? fe i/eo e'Jh d/P nkgDh ;[szsosk dh oZfynk BjhA 
eo ;edk sK T[;dk g?;k i'VBk ns/ nwho pDBk p/eko j?.fit/A n?vw;fwE B/ mhe jh fejk 
j?, ‘‘XB d/ w[ekpb/ ;[oZfynk fpjso j?.** fJ; bJh fiE'A sZE ;zGt j't/, d/P Bz{ nksw fBoGo 
j'Dk ukjhdk, Gb/ jh fJ;d/ bJh T[; Bz{ e[M nfijhnK t;sK d/ T[sgkdB *u nkoEe B[e;kB 
T[mkT[Dk gJ/ fijBK dh nkoEe ;[oZfynk bJh b'V j't/. yk; eoe/, okPNoh ;[oZfynk bJh 
;zeoPD d/D dk we;d jfEnkoK, r'bk pko{d ns/ j'o ;pzXs T[d:'rK *u nksw fBoGosk 
T[gbpX eoBk j?. gozs{ okPNoh ;[oZfynk bJh soe d/ o{g *u g{oB nksw fBoGosk dh rb 
*u pj[s ikB BjhA j? feT[Afe fJ; s'A xo/b{ T[d:'rK *u ndePsk nkJ/rh ns/ nzsookPNoh 
tgko s'A fwbD tkb/ ckfJd/ ysw j' ikDr/. fJ; soQK ;zeoPD d/ nzsors T[jBK T[d:'rK dk 
ftek; ehsk ikDk ukjhdk j? fijBK dh gqsZy ns/ ngqsZy o{g Bkb jfEnkoK, r'bk pko{d ns/ 
jo :[Zr ;wZroh d/ fBowkD bJh b'V j?. 
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2H oZfynk soe L okPNo iK nkpkdh d/ e[M torK iK e[M ftt;k:K dh yk; ;[Gkte 
ftfPPNsk oZfynk bJh dh iKu dk ;woEB ehsk iKdk j?. soe fJj th fdZsk iKdk j? fe 
w[es tgko d/ nzsors fJj ftPPNsktK b[gs j' ikDrhnK. fJ; bJh okiBhse ns/ 
;wkie ekoBK eoe/ fJjBK dh iKu Io{oh j?. fJj soe fe;kBK d/ fjsK dh oZfynk eoB 
bJh fdZsk iKdk j?. y/sh T[sgkdB d/ nk:ks s/ y/sh P[be brkT[D Bkb fe;kBK Bz{ ckfJdk 
g[Zi/rk feT[Afe fJ; s'A T[jBK Bz{ nkgD/ T[sgkdB dh ;jh ehws fwb/rh. fJ; soQK T[j y[Pjkb 
j'Dr/. fe;kBK dh y[Pjkbh Io{oh j? feT[Afe fe;kB okPNo dh ohVQ jz[d/ jB. y/sh nfijk 
MoBk j? fi; s'A wB[P^iksh ;ohoe ns/ wkBf;e o{g Bkb w[V ;c[osh jk;b eodh j?. fJ; 
bJh Io{oh j? fe y/sh Bz{ jo ehws s/ ftd/Ph w[ekpb/ s'A ;[oZfynk gqdkB ehsh ikJ/ sK i' 
okPNo dh ;[Gkte ftfPPNk ;zGkbh oj/. 
3H d/P Grsh iK okPNohnsk soe L b'eK *u d/P Grsh iK okPNqhnsk dh GktBk g?dk 
eoB bJh ftd/Ph t;sK d/ nk:ks s/ T[~uk nk:ks P[be brk e/ o'e brkJh iKdh j? sK fe 
b'r d/P d/ nzdo jh T[sgkdB t;sK dk T[gG'r eo ;eD. gozs{ nfijh Bhsh dh ;cbsk 
bJh fJj Io{oh j? fe d/P d/ nzdo T[~u e[nkfbNh dhnK t;sK T[sgkdB j'D ns/ T[j ekch 
wksok *u T[gbpX j'D. 
;t? nfGnk; 
1H ;zeoPD dh Bhsh s'A eh Gkt j? < 
2H fPP{ T[d:'r soe dh ftnkfynk eo'. 
3H ;zeoPD d/ gZy ftZu d' r?o^nkoEe soe dZ;'.  
 
2H1H7 x~N fte;s d/PK *u ;zeoPD dh b'V 
xZN fte;s d/PK (LDCs) *u ;zeoPD dh Bhsh d/ gZy *u tZy'^tZy soe fdZs/ iKd/ jBL 
1H gz{ih fBowkD L LDCs *u b'eK dh nkwdB xZN j'D d/ ekoB T[j pj[s xZN pus ns/ 
fBt/P eod/ jB. fJ; bJh gz{ih fBowkD dh do BhthA j[zdh j?. xo/b{ pusK Bz{, gqshpzXkswe 
nk:ks P[beK okjhA ftbkf;sk dhnK T[gG'rh t;sK d/ nk:ks B{z o'e e/ tXkfJnk ik ;edk 
j?. fJ; s'A fJj t;sK finkdk wfjzrhnK j' iKdhnK jB. fJ; soQK, T[gG'r you xZN iKdk 
j? i' pusK *u tkXk j?. nr/, pusK *u fJ; tkX/ B{z gz{ih gdkoEK B{z nk:ks eoB *u gq:'r 
ehsk iKdk j?. fJ; bJh gz{ih fBowkD dh Io{oh Pos fJj j? fe gz{ih gdkoEK d/ nk:ks *u 
ewh j'D s/ T[;/ w[Zb dhnK t;sK dk fBo:ks j't/. 
2H ftd/Ph fBt/P L LDCs *u gqsZy ftd/Ph fBt/P B{z nkeofPs eoe/ g{zih fBowkD d/ ;'w/ d/ 
o{g *u ;zeoPD ekoi eodk j?. gq'H wzvb (Mundell) d/ w[skpe, ;zeoPD s'A ftdPh gz{ih dk 
tkX{ gqtkj j[zdk j?. fJ; d/ bJh fJe T[gkn nk:ks fB:zsqD s'A puD bJh ftd/Ph fBowksk 
okjhA N?foc brkT[D tkb/ d/P *u c?eNohnK brkT[Dk j?. 
id fBows t;sK s/ o'e brkJh iKdh j? ns/ eZu/ wkb ns/ Io{oh eb^g[oi/ P[be w[es (cqh) 
d/P *u nkT[D dh wzi{oh j[zdh j? sK ftd/Ph fBowksk N/foc ezX d/ fgS/ ;EkBh: ndko/ Bkb 
fwbe/ iK fJeZb/ nkgDh cow dh fJe pqKu iK ;jkfJe ezgBh y'b ;edk j?. 
3H wkbhnk L nk:ks ns/ fBo:ks P[be LDCs d/ bJh wkbhJ/ dk fJe wjZstg{oB ;aq's j?. 
nfijk fJ; bJh fe wkbhJ/ d/ j'o ;q's eJh ekoBK eoe/ ;hws jz[d/ jB fit/A nkwdB ns/ 
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ezgBh w[BkfcnK dk BhtK gZXo, wkofeN *u Bk t/u/ rJ/ tZvh wksqk *u T[sgkd dk gkfJnk 
ikDk, wkfjo gqPkPBe gqDkbh dh nDj'Ad nkfd. 
4H fPP{ T[d:'r L n?cH fb;N (F. List) dk fPP{ T[d:'r d/ gZy *u soe LDCs B{z 
T[d:'rheoB dh rsh s/I eoB bJh ekch T[sPkj gqdkB eodk j?. nfij/ d/PK *u e[M 
T[d:'r j[zd/ jB fijBK Bz{ ftd/Ph w[ekpb/ s'A ;zeoPD okjhA fte;s ehsk ik ;edk j?. soe 
fJj j? fe fPP{ T[d:'rK B{z ftd/Ph w[ekpb/ s'A ;zeoPD dh b'V j[zdh j? id se T[j nkgD/ g?oK 
s/ BjhA j' iKd/. pugBk ns/ rGo/N d/ ;w/A d/ ftu ;w/A dh nkw eoe/ yk;hns y/sh s'A 
T[d:'re ;N/i tb ;zeqwD j?. 
5H tgko dhnK PosK L fte;s d/PK d/ Bkb LDCs dhnK tgko dhnK PosK gqshe{b j[zdhnK 
jB. LDCs d/ gZy *u tgko dhnK PosK Bz{ gohtofss eoB ekoB N?foc brkT[Dk Io{oh j? 
fi; s'A fJjBK d/ tgko s'A ckfJd/ tXd/ jB. i/eo fJe LDC okjhA N?foc brkT[D Bkb 
nk:ks ehwsK *u ewh iK fBo:ks ehwsK *u tkXk j[zdk j? sK T[; dhnK tgko dhnK PosK 
*u ;[Xko j[zdk j?. fJ; dh nkwdB *u tkXk j't/rk ns/ fJj gz{ih gdkoEK dhnK tvhnK 
wksqktK dk nk:ks eo ;e/rk. 
6H pkjoh feckfJsK L LDCs *u ;zeoPD bJh j'o soe Bt/A T[d:'rK dh ;EkgBk ns/ 
ftek; j?. jo fJe BtK T[d:'r pkjoh feckfJsK d/ o{g *u ckfJdk gjz[uKdk j?. fJj pkjoh 
feckfJsK fBih ckfJd/ ns/ ;wkie ckfJfdnK d/ o{g ftu ftubB (divergence) fbnkT[Adh 
j?. id nfijk ftubB g?dk jz[dk j? sK fJ; Bz{ xZN eoB bJh nk:ks gqshpzX eoBk iK 
;pf;vh d/Dh j't/rh.  
7H ;kXB w[V^tzv L fJe LDC *u y/sh ekfwnK ns/ T[d:'fre^ekfwnK dh wid{oh d/ ftu 
ekch nzso gkfJnk iKdk j?. g/Av{ y/soK *u xZN o[Irko d/ ekoB y/sh *u wid{oh xZN j[zdh j? 
feT[Afe feos dk ;hwKs T[sgkd fBr{Dk iK Iho' j[zdk j?. gozs{ T[d:'r ftu wid{oh T[~uh j[zdh 
j?. cb;o{g y/sh ns/ T[d:'r d/ ftu ehws ns/ bkrs *u nzsokb (gap) gkfJnk iKdk j?. 
T[d:'r *u nfXP/P (surplus) feos Pesh B{z o[Irko gqdkB eoe/ fJ; nzsokb dh Pshg{osh 
T[d:'rK dh ;zeoPD dh Bhsh eo ;edh j?. Gkt/A T[d:'r dh s[bBk *u y/sh xZN T[sgkde 
j[zdh j?, fJ; bJh tk;sfte nkwdB Bz{ LDCs *u ;zeoPD dh Bhsh s'A ;kXB w[V^tzv okjhA 
tXkfJnk ik ;edk j?. 
8H G[rskB P/P L fJe LDC *u ;zeoPD dk fJe T[d/P G[rskB P/P *u n;zs[bB B{z o'eDk j?. 
nfij/ d/PK Bz{ ftek; d/ ftT[As/ NhfunK B{z g{ok eod/ ;w/A G[rskB P/P dhnK w[PebK dk 
;kjwDk eoBk g?Adk j?. fiT[A^fiT[A ftek; dh rsh tXdh j?, nk:ks ns/ fBo:ks d/ ftu 
coe tXdk iKdk j?. fJ; s'A fJe n;zs[bB g?dk j' iKdk j?. nfijk nk:ksK *u tkXk ns/ 
fBo:ksK ftu ewh eoe/ j[zdk j?. N?foc brkT[D Bkb fBo:ks Bz{ T[sPkj fwbdk j? ns/ 
nk:ks xZN j[zd/ jB fi; s'A G[rskB P/P d/P d/ gZy *u j' iKd/ jB. 
9H ftT[AspZX nkoEe ftek; L xZN fte;s d/P ftT[AspZX nkoEe ftek; dh Bhsh ngBKd/ 
jB. T[jBK dk T[d/P b'eK Bz{ tZX o[Irko ns/ nkwdB gqdkB eoB ns/ T[jBK dk ihtB gZXo 
T[~uk T[mkT[D bJh nkgD/ d[obG ;z;kXBK dk pj[s e[Pbsk Bkb gq:'r eoBk j?. fJ; d/ bJh 
r?o^Io{oh T[gG'rh t;sK dh EK s/ Io{oh eZuk wkb ns/ gz{ih gdkoE nk:ks eoBk j[zdk j?. 
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nfijk gfjbh soQK dhnK t;sK s/ T[~uk fBo:ks P[be ns/ d{ih soQK dhnK t;sK s/ BhtK 
nk:ks P[be brk e/ jh ;zGt j[zdk j?. 
10H pj[ftXeoB ns/ nkswfBoGosk L tX/o/ eo LDCs B/ pj[s ;zxoP d/ pknd p;shtkd 
s'A ;[szsosk jk;b ehsh j?. T[j nkoEe ns/ oZfynk w'ofunK s/ PeshPkbh pDe/ jh T[;Bz{ 
ekfJw oZy ;ed/ jB. nkgDhnK noE ftt;EktK dk pj[ftXeoB eoB ekoB T[jBK Bz{ 
;zeoPD dh Bhsh dh b'V j[zdh j? sK fe T[j fte;s ns/ nksw fBoGo j'D. 
2H1H8  ;koKP 
w[es tgko dh Bhsh d/ jZe ftZu fezBhnK jh dbhbK fdZshnK rJhnK jB fco th fttjkoe 
gZXo s/ fJ; Bhsh Bz{ uzrk BjhA ;wfMnk frnk. ;BksBh noE PkPsoh T[sgkdB ftZu 
fJPNsw e[Pbsk Bz{ fJPNsw GbkJh tKr jh ;wMd/ jB gozs{ GbkJh, T[sgkdB ftZu e[Pbsk 
T[~s/ jh fBoGo BjhA eodh ;r'A nkwdB dh pokposk tzv T[~s/ th fBoGo eodh j?. e[Pbsk 
d/ gZy'A, w[es tgko Bhsh ;zoePD Bhsh Bkb'A uzrh j' ;edh j?. gozs{ fJ; Bkb d/PK ftub/ 
w?ApoK ftZu nkwdB tzv dk YKuk y/oz{ y/oz{ j' ;edk j?. fJ; soQK e[Pbsk ftZu j'fJnk tkXk 
Io{oh BjhA fe ;dk jh GbkJh ftZu tkXk eo/.  
nkofEe fJfsjk; d/yD s'A gsk brdk j? fe fgSbh d' ;dhnK s'A tX/o/ no;/ s'A nzso 
okPNoh tgko, w[es tgko dh SZsoh EZb/ BjhA ;r'A ;zeoPD dh SZsoh EZb/ gqc[bs j'fJnk j?. 
i/eo n;hA tgko s'A tZX s'A tZX bkG gqkgs eoBk ukj[zd/ jK sK ;oekoh tgkoe Bhsh ftZu 
w[es tgko dh Bhsh ns/ ;zeoPD dh Bhsh, d'jK dk w/b j'Dk ukjhdk j?. 
2H1H9 S'N/ T[~soK tkb/ gqPB 
 1H tgkoe Bhsh s'A eh Gkt j? < 
 2H okPhgksB dh ftnkfynk eo'. 
 3H ;zeoPD d/ gZy *u gq;s[s xo/b{ pIko d/ ft;sko d/ soe dk ftt/uB eo'. 
 4H ;zeoPD ns/ w[es tgko Bhsh dh ftnkfynk eo'. 
2H1H10 bzp/ T[~soK tkb/ gqPB 

1H  w[es tgko d/ gZy ns/ ftgZy *u nkgDk wZs fdT[. 
2H  ;zeoPD dh Bhsh d/ gZy *u soe fdT[. 
3H  xZN fte;s d/PK *u ;zeoPD dh Bhsh d/ gZy *u soe fdU.  

2H1H11 gVQB:'r g[;seK 
 1H nzsookPNoh noE PkPso   n?wHn?bHfMzrB 
 2H nzsookPNoh noEPkPso  e/H;hHokDk ns/ e?Hn?~BH towk 
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n?wHJ/H (noE Pk;so) Gkr d{ik      goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh) 
           nzso ok;aNoh noE;ak;so 

 
gkm BzH  2H2        b/ye L vkH owBk f;zrbk 
 

gq;[be dk f;XKs ns/ ;?w{b;B gqw/:, nkw ns/ nz;ae ;zs[bB 
 

N?foc th fJZe fe;w dk eo iK N?e; (iK fvT{Nh) j? fijVk e'Jh d/;a nkgD/ dokwdK iK 
pokwdK B{z fB:zsoD ftZu oZyD bJh brkT[Adk j?. nkw s"o s/ N?foc dokwdK s/ jh brkfJnk 
iKdk j?, pokwdK s/ pj[s jh xZN brkfJnk iKdk j?. fJ;/ bJh N?foc ns/ dokwd fvT{Nh B[{z 
pj[sh tko fJZe jh ;wfMnk iKdk j?. 

N?focK dk torheoB (Classification of Tariffs) 

N?foc eJh fe;w d/ jB, fijV/ j/mb/ fszB GkrK ftZu tzv/ ik ;ed/ jB L 
(T) eo brkT[D d/ sohe/ s/ nkXko s/ (On the basis of method of tariff 

  imposition) 
(I) ft;a/;a fvT{Nh (Specific duties) 

(II) J/v t/bfow fvT{Nh (ad valorem duties) 

(III) ;z:[es fvT{Nh (Combined duties) 

(n) tZy^tZy d/;aK gqsh ftseo/ d/ nkXko s/ (on the basis of   

 discrimination against different countries) 
(I) fJZe^ykBk fvT{Nh (single column tariff) 

(II) pj[^ykBk fvT{Nh (multiple column tariff) 

(III) otkfJsh fvT{Nh (traditional duties) 

(IV) nfXesw ns/ fBT{Bsw fvT{Nh (maximum and minimum duty)  
(J) N?e; bkT[D d/ T[d/;a d/ nkXko s/ (on the basis of objectives of  

  tariffs) 
(I) ofynktkdh fvT{Nh (protective duties) 

(II)  nkwdB^fvT{Nh (revenue duties) 

N?foc dhnK T[go'es tZy^tZy fe;wK dh ;zy/g ftnkfynk j/mK ehsh ik ojh j? L^ 

ft;a/; fvT{Nh (Specific Duties):- ft;a/;a fvT{Nh s'A Gkt j? i' dokwd iK pokwd ehsh 
ikD tkbh t;s{ dh gqsh fJekJh s/ bkJh iKdh j?.fJj fvT{Nh w[Zdfoe o{g ftu brkJh iKdh j?. 
fJj fvT{Nh t;s{ d/ Gko s/ wkg B{z fXnkB ftZu oZy e/ brkJh iKdh j?. 
J/v t/bfow fvT{Nh (ad valorem duties):- id N?foc t;s{ d/ w[Zb dh fB;afus gqsh;assk 
ti'A brkfJnk iKdk j? sK T[; B{z J/v t/bfow fvT{Nh fejk  
iKdk j?. 
;z:[es fvT{Nh (combined duties)L^ id N?foca ft;a/;a ns/ J/v t/bfow N?focK B{z fwbk 
e/ brkfJnk iKdk j? sK fJ; B{z ;z:[es N?foca fejk iKdk j?. 
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fJZe^ykBk fvT{Nh (Single-column duties)L^ fJe^ykBk fvT{Nh tZy^tZy d/;aK s'A dokwd 
(iK pokwd) ehshnK ikD tkbhnK fJe' fijhnK t;sK s/ fJe' fijk j[zdk j?, go tZy^tZy t;sK 
ftueko fGzB^fGzB j' ;edk j?. 
pj[^ykBk fvT{Nh (multiple-column tariff) L^ fJ; fe;w d/ N?foca ;[Gkn ti'A gZygksh 
j[zd/ jB, feT[Afe fJe jh t;s{ id tZy^tZy d/;aK  s'A wzrtkJh ikdh j? sK T[BQK s/ N?foc fvT{Nh 
tZy^tZy j[zdh j?. 
otkfJsh fvT{Nh (traditional duties):- otkfJsh fvT{Nh T[j fvT{Nh j[zdh j? i' fvT{Nh 
brkT[D tkbk d/;a d{i/ d/;aK Bkb (fiBQK s'A T[j t;sK dokwd eodk j? iK fiBQK B{z t;sK pokwd 
eodk j?.tgkoe ;zXhnK eoe/ bkT[Adk j?.fizBh d/o sZe nfijhnK tgkoe ;zXhnK dk ;wK yZsw 
BjhA j[zdk T[Bh d/o sZe fvT{Nh ftZu spdhbh BjhA ehsh ik ;edh. 
nfXesw ns/ fBT{Bsw fvT{Nh (maximum and minimum duties):- fJ; ;ehw 
nXhB jo/e d/;a dh ;oeko (gkobhw?AN) jo/e t;s{ s/ brkJh ikD tkbh fvT{Nh dh tX s'A tX 
(nfXesw) ns/ xN s'A xN (fBT{Bsw) jZd fB;afus eo fdzdh j?. 
nkw s"o s/ nfXesw fvT{Nh sK T[d'A jh brkJh iKdh j? id'A fe;/ d/;a Bkb tgkoe ;"d/ pkkiah 
eoBh j't/. 
ofynktkdh fvT{Nh (protective duties):- nkw s"o s/ sK jo/e fvT{Nh ofynktkdh ;[Gkn 
dh jh j[zdh j?, fco th id e'Jh d/;a nkgD/ fe;/ yk; T[d:'r B{z pkjoh w[ekpb/ s'A pukT[Dk 
ukj[zdk j? sK T[j N?foc dh ekch T[Zuh jZd fwZE b?Adk j?.nfij/ N?foc B{z ofynktkdh N?foc fejk 
iKdk j?. 
id N?foc^gqGktK dk nfXn?B e/tb fJe ft;a/;a t;s{ d/ ;zdoG ftZu jh ehsk iKdk j? sK fJ; 
B{z nzf;ae ;zs[bB nXhB N?foc^gqGktK dk nfXn?B fejk iKdk j?.id N?foc^gqGktK dk nfXn?B 
;w[Zuh nkoEesk d/ gZy s'A ehsk iKdk j? sK fJ; B[{z nkw ;zs[bB nXhB N?foc gqGktK dk 
nfXn?B fejk iKdk j?. 
nzf;ae ;zs[bB nXhB N?foc gqGkt (effects of tariffs under partial 

equilibrium):- nzf;ae ;zs[bB nXhB N?foc^gqGktK dk ft;ab/;aD eoB bJh nkw s"o s/ j/m 
fbyhnK wB"sK bJhnK iKdhnK jBL^ 
1H N?foc dk Gko e/tb N?foc brkT[D tkb/ d/;a s'A jh g?Adk j? sK fe fi; t;s{ s/ N?foca 
 brkfJnk ikt/ T[;dh ehws N?foc d/ pokpo tX ikt/. 
2H N?foc brkT[D tkb/ d/;a ftu T[; t;s{ d/ dokwd dh wksok xZN iKdh j?. 
 nzf;ae ;zs[bB nXhB n;hA N?foc d/ j/m fby/ gqGktK dk nfXn?B eoKr/. 

1H ehws gqGkt (price effect) 

2H T[gG'r gqGkt (consumption effect) 

3H T[sgkdB gqGkt iK ofynktkfde gqGkt (production effect) 

4H nkwdB gqGkt (revenue effect) 

5H dokwd gqGkt iK tgko^pkeh gqGkt (import effect) 

6H nkoEe gqGkt (economic effect) iK T[gG'rh^p/;h^gqGkt (consumer surplus 

 effect) 
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T[go'es gqGktK B{z n;hA j/m fdZs/ o/yk fuZso dh ;jfJsk Bkb t/yKr/. 
 
nz;ae ;zs[bB nXhB N?foc gqGkt 

 
 

1H ehws gqGkt L^ T[go'es o/yk fuZso d/ ;Zi/ gk;/ N?foc brkT[D tkb/ d/;a dhnK ns/ yZp/ gk;/ 
ftd/;a dhnK wzr ns/ g{osh teoK ftykJhnK rJhnK jB.  

OPh ;td/;a ftZu tgko^ofjs ;fEsh nXhB t;s{ ft;/a;a dh ;zs[bB ehws j? id fe Pf ftd/;ah 
;zs[bB ehws j?.j[D coia eo' fe d'jK d/;aK ftukb/ y[ZbQk tgko P[o{ j' iKdk j?. y[ZbQ/^tgko dh 
;fEsh ftZu ;td/;a ftZu ftd/;a s'A ML (iK JW) d/ pokpo dokwd eodk j? ns/ Pe ;zs[bB 
ehws j?. T[gG'rhnK B{z t;s{ ft;a/;a fJ; ehws s/ fwbdh j?. Gkt/A T[j ;td/;ah j't/ s/ Gkt/A 
ftd/;ah. 
j[D coia eo' fe dokwd ehsh ikD tkbh t;s{ s/ PePf d/ pokpo (gqsh fJekJh) N?foca brk 
fdZsk iKdk j?.;g;aN j? fe fJ; dk f;Xk gqGkt ehws s/ gt/rk, ehws OPe s'A tZX e/ OP1 j' 
iKdh j?.T[gG'rhnK B{z j[D OP1 ehws jh d/Dh g?Adh j? Gkt/A t;s{ ;td/;ah j't/ s/ Gkt/A 
ftd/;ah.fJ; B{z ehws gqGkt fejk iKdk j?.cb;o{g dokwd ML s'A xZN e/ NR (iK GF iK KT) 

d/ pokpo ofj iKdh j?.don;b N?foc dk fJj ehws gqGkt jh pkeh ;ko/ fe;w d/ gqGktK T[s/ 
gqGkt gkT[Adk j?. 
2H T[gG'r gqGkt (consumption effect) L^ T[go'es o/yk fuZso ftZu ftykfJnk frnk j? 
fe tgko^ofjs ;fEsh ftZu T[gG'r PhE d/ pokpo j?, go tgko P[o{ j'D Bkb (y[ZbQk tgko) 
T[gG'r tX e/ (OPe ehws s/) PeL (iK OW) j' iKdk j?.id N?foc brkfJnk iKdk j? sK ehws 
tXe/ OPt j' iKdh j?.wzr d/ fB:w s/ nXkos (i/eo wzr b'u;ahb j't/ sK) ehws tXD Bkb wzr 
xN/rh.fJ; ;fEsh ftZu OPt ehws s/ T[gG'r xZN e/ PtF (iK OT) j' iKdk j?.noEks T[gG'r 
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gfjbK Bkb'A RL wksok Bkb xN iKdk j?.j[D t;s{ dh OK wksok ;td/;ah j? id fe KT wksok 
ftd/;ah.;g;aN j? fe N?foc d/ Bshi/ ti'a T[gG'r (y[ZbQ/ tgko d/ w[ekpb/) xfNnk j?. 
3H T[sgkdB gqGkt (production effect):- N?foc d/ Bshi/ ti'A Bk e/tb dokwd ehsh ikD 
tkbh t;s{ dh ehws jh tXdh j?.pbfe T[; t;s{ d/ nzdo{Bh (;td/;ah) gqsh;EkgB dh ehws 
th tXdh j?.;g;aN j? fe i/eo t;s{ dh ;td/;ah g{osh teo b'u;ahb j? sK ehws tXD Bkb 
T[sgkdB th tX/rh.tgko ofjs ;fEsh ftZu t;s{ dk T[sgkdB PhE d/ pokpo j?, y[ZbQ/ tgko 
tkbh ;fEsh ftZu t;s{ dk T[sgkdB xN e/ PeM (iK OJ) d/ pokpo ofj iKdk j?.N?foc 
brkT[D Bkb ehws OPt j' iKdh j? ns/ ;td/;ah T[sgkdB PtG (iK OK) j' iKdk j?.;g;aN j? 
fe ehws tXD Bkb T[sgkdB MN (iK JK) d/ pokpo tX iKdk j?.N?foc dk fJj 
T[sgkdB^gqGkt j?.fJ; B[z ofyne gqGkt th fejk iKdk j?. 
4H tgko^pkeh gqGkt (balance of trade effect)L^ fJZE/ t/yD tkbh rZb f;oca fJjh j? 
fe n;hA y[ZbQ/ tgko tkbh ;fEsh ftZu N?foc tkbh ;fEsh Bkb'A fezBh xZN dokwd eod/ jK.o/yk 
fuZso s'A ;g;aN j? fe n;hA y[ZbQ/ tgko dh ;fEsh ftZu ML (iK JW) d/ pokpo dokwd eod/ 
jK go id N?foc brkfJnk iKdk j? sK dokwd xNe/ GF (iK KT) d/ pokpo jh ofj iKd/ jB. 
5H nkofEe efbnkD gqGkt (economic welfare effect) L^ efbnkD gqGkt N?foc dk 
;G s'A wjZstg{oB gqGkt j?. fJj gqGkt T[sgkdeK, T[gG'rhnK ns/ ;oeko fszBK s/ g?Adk j?. 
fJ; bJh ;w[Zu/ d/P s/ g?D tkb/ nkoEe efbnkD gqGkt B{z t/yD bJh fJBQK fszBK s/ g?D tkb/ 
gqGkt B{z t/yDk gt/rk.B'N eoB tkbh rZb fJj j? fe n;hA e/tb y[ZbQ/ tgko ns/ N?foc tkbh 
;fEsh dk nkg;h w[ekpbk eo oj/ jK.y[ZbQ/ tgko^tkbh ;fEsh ftZu ehws OPe j?.fJ; ehws 
s/ T[gG'rh t;s{ dh OW wksok dk T[gG'r eod/ jB.T[gG'rh dh p/Ph dh XkoBk nB[;ko 
T[gG'rhnK B{z DhPeL (e[b s[PNh ODhLW – e[b you OPeLW) d/ pokpo T[gG'rsh p/Ph 
gqkgs j[zdh j?.fJjh T[gG'rh B{z fwbD tkbk P[X ckfJdk j?.j[D N?foc dh ;fEsh b? bJhJ/. 
ehws tXe/ OPt j' iKdh j? ns/ T[gG'rh dh p/Ph xN e/ DhPtF(ODhFT e[b s[PNh OPtFT 

e[Zb youk ) ofj iKdh j?. ;gPN j? fe N?foc s'A pknd T[gG'rh dh p/Ph PtFLPe d/ pokpo 
xN rJh j?.  
fJ; d/ T[bN N?foc bkrT[D Bkb T[sgkdeK B{z p/;ah gqkgs j[zdh j?.fit/A fe o/yk fuZso s'A ;g;aN 
j? fe N?foca s'A gfjbK (y[Zb/ tgko dh ;fEsh ftZu) T[sgkde^p/;ah ShPeM d/ pokpo ;h go 
N?foc brkT[D s'A pknd fJj ShPtG d/ pokpo j?.;g;aN j? fe T[sgkdeK dh p/;ah ftZu P[ZX 
tkXk PeMGPt d/ pokpo j?. 
T[go'es d'tK B[efsnK s'A fJbktk fJZe B[esk j'o th j? ^ T[j j? ;oeko B{z nkwdB.N?foc 
brkT[D Bkb ;oeko dh nkwdB ftZu th tkXk j[zdk j?.T[go'es o/yk fuZso ftZu y[ZbQ/ tgko dh 
nt;Ek ftu ;oeko B{z tgko s'A e'Jh nkwdB BjhA fwbdh go N?foc brkT[D s'A pknd ;oeko 
B{z 'c' (y/socab GNRF) d/ pokpo nkwdB gqkgs j[zdh j?.;oeko B{z gqkgs j'D tkbh fJj 
nkwdB th don;b ok;aNoh^efbnkD ftZu tkXk jh j?. 
j[D coia eo' egV/ dh dokwd s/ e[M N?foc brk fdZsk iKdk j?.N?foc brkT[D Bkb ftd/;ah 
egVk wfjzrk j' ikt/rk, egV/ dh dokwd xN ikt/rh ns/ dokwd ehsh ik ojh t;s{ (egVk) 
dk nzdo{Bh T[sgkdB tX ikt/rk.Bkb jh fJj th coia ehsk ik fojk j? fe N?foc brkT[D Bkb 
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nzso^ok;aNoh tgko ;aosK ftZu e'Jh spdhbh BjhA nkT[Adh.fJj tgko ;aosK o/yk P1T1(i' 
T0T0 d/ ;wkBnzso j?) okjhA ftykfJnk rJhnK jB.fco th T[sgdkB fpzd{ sK pdb/rk jh, 
feT[Afe N?foc brkT[D Bkb eDe ns/ egV/ dh T[sgdkB ftZu br/ T[sgkdB ;kXBK ftu w[V^tzv 
j'Dh ;[Gkte jh j?.d{i/ ;apdK ftZu j[D e[M ;kXB eDe^T[sgkdB ftZu'A jNe/ egV/ d/ T[sgkdB 
ftZu br ikDr/.coia eo' BtK T[sgkdB fpzd{ P1j?.feT[Afe tgko^;aosK o/yk P1 T1 j?, fJ; 
bJh T[gG'r fpzd{ E1j?. P1 T1 j? T[gG'r teo IC1 B{z fpzd{ E1 s/ ;go;a eodh j?.BthA ;fEsh 
ftZu d/;a P1M d/ pokpo eDe pokwd eoe/ E1M d/ pokpo egVk dokwd eodk j?.go fJZE/ 
B'N eoB tkbh rZb fJj j? fe fpzd{ E1 T[sgkdB teo IC1 T[Zs/ j?, IC1 teo IC0 s'A j/mK j?, 
fJ; bJh N?foc brkT[D tkb/ d/;a dk nkofEe efbnkD gfjbK Bkb'A xfNnk j?. 
j[D coia eo' fe N?foc brkT[D Bkb N?foc brkT[D tkb/ d/;a dhnK tgko ;aosK ftZu ;[Xko 
nkT[Adk j?.fJ; dk wsbp fJj j'fJnk fe N?foc brkT[D ekoB eDe dh ehws d/ w[ekpb/ egV/ 
dh ehws fro ikt/rh.T[; ;fEsh ftu tgko^;aosK teo gfjbK Bkb'A (T0 T0 Bkb'A) fiankdk 
yVthA j't/rk, fit/A fe P1T2 okjhA ftykfJnk frnk j?.T[sgkdB fpzd{ P1 jh ofjzdk j? go 
T[gG'r fpzd{ E2 s/ j[zdk j?.fpzd{ E2 T[dk;hB teo IC0 s/ ;fEs j?.Gkt tgko ;aosK sK gfjbK 
Bkb'A ;[XohnK jB, go nkofEe efbnkD ftZu e'Jh tkXk (fpzd{ E0 d/ w[ekpb/) BjhA j'fJnk. 
;ko/ ft;ab/;aD dk nXko tgko ;aosK T[Zs/ N?focK s/ gqGkt dh wksok jh j?.n;hA T[Zgo t/fynk j? 
fe i/eo N?foc^tgko^;aosK ftZu ;[Xko fbnkT[Ad/ jB sK nkoEe efbnkD dk gZXo iK sK 
gfjb/ tkbk jh ofjzdk j? s/ iK fco tX iKdk j?.w[Zy ;[nkb sK fJj j? fe N?foc tgko ;aosK B{z 
fet/A gqGkfts eodk j?< fJ; dk T[Zso fJ; rZb s/ fBoGo eodk j? fe N?foc brkT[D tkbk d/;a 
S'Nk j? ikK tvk (e/tb G[r'be y/socb BjhA pbfe nkwdB gZXo) 
i/eo N?foc brkT[D tkbk d/;a S'Nk j?, Gkt fJ; tZb'A pkeh d/;aK s'A dokwd ehshnK ik ojhnK 
t;sK dh wzr xZND Bkb T[BQK t;sK dh nzso^ok;aNoh^wzr s/ e'Jh gqGkt BjhA g?Adk sd 
nzso^ok;aNoh tgko ;aosK ftZu e'Jh spdhbh BjhA j't/rh.N?foc brkT[D Bkb nfij/ d/;a dk 
nkofEe efbnkD gfjbK Bkb'A xN/rk.fJ; d/ T[bN i/eo N?foc brkT[D tkbk d/;a pj[s tZvk 
d/;a j? (Gkt T[;dh nfijh feqnk ekoB dokwd ehsh ik ojh t;s{ dh ;z;ko wzr pj[s xN 
iKdh j?) sK tgko ;aosK T[; d/;a d/ jZe ftu j'DrhnK. 
tgko ;aosK OT0 o/yk okjhA ftykJhnK rJhnK jB.j[D coia eo' fe d/;a X dokwd^N?foc 
brkT[Adk j?.fi;d/ Bshi/ ti'A T[;dh G/N^teo OA1 pD iKdh j?.id d/;a X N?foc brkT[Adk j? 
sK BtK ;zs[bB fpzd{ E1 s/ ;Ekfgs j[zdk j?.fJ; s/ d/;a X eDe dh OW1 wksok pokwd eodk 
j? ns/ d/;a Y s'A egV/ dh E1W1 wksok dokwd eodk j?.go fJ; ftZu egV/ dh E1C1 wksok 
sK ;oeko (N?foc s'A nkwdB d/ o{g ftZu) b? b?Adh j?.BthA ;fEsh ftZu tgko^;aosK o/yk OT1 

j?.fJ; ;fEsh ftZu d' wjZstg{oB B[es/ fXnkB d/D :'r jBL 
(T) N?foc brkT[D Bkb d'jK d/;aK ftueko tgko dh wksok xN j' rJh j?l 
(n) d/; X (N?foc brkT[D tkbk d/;a) dhnK tgko ;aosK gfjbK Bkb'A fpjso j' rJhnK 
jB.fJBQK d' rZbK s'A ;g;aN j? fe pokwd s/ dokwd dk nB[gks (pokwd$dokwd) gfjbK Bkb'A 
xN frnk j? (OW1/E1W1< OW0/E0W0), d{i/ E1W1<E0W0. fJj ;kok e[M fJ; wB"s s/ 
nkXkos j? fe d/;a Y e'Jh i[nkph^N?foc BjhA brkT[Adk. 
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i/eo d/;a W e'Jh i[nkph^N?foc brkT[Adk j? sK ;fEsh tZyoh jh j't/rh.coia eo' d/;a Y th 
i[nkph^N?foc brkT[Adk j?, fi;d/ Bshi/ ti'A T[;dh G/N^teo OB0 dh pikJ/ OB1 j' iKdh 
j?.N?foc s'A pknd dhnK G/N teoK OA1 ns/ OB1 fJZe d{ih B{z fpzd{ E2 s/ eNdhnK jB, fpzd{ 
E2 jh BtK ;zs[bB fpzd{ j?.fJ;d/ Bshi/ ti'AL (T) d'jK d/;aK ftueko tgko dh wksok gfbK Bkb'A 
th xN iKdh j?, (n) tgko ;aosK y[Zb/^tgko tkbhnK jh j' iKdhnK jB, feT[Afe fpzd{ E2 ns/ 
E0 fJZe' o/yk s/ ;fEs jB. 
T[go'es ft;ab/;aD s'A ;g;aN j? fe N?foc brkT[D tkbk d/;a nkgDhnK tgko ;aosK sK jh 
fpjso pDk ;edk j? i/eo d{ik d/;a (ftd/;a) i[nkph N?ohc Bk brkJ/ ns/ Bkb jh ftd/;a (pkeh 
;ko/ d/;a) dh G/N teo g{oB b'u;ahb Bk j't/. 
N?foc ns/ ok;aNoh nkwdB (tariff and national income) :- 

N?foc dk gqGkt ok;aNoh nkwdB s/ th g?Adk j?.i/eo fe;/ d/;a ftZu p/^o[iarkoh j't/ sK dokwdK 
s/ N?foca brkT[D Bkb ok;aNoh nkwdB ftZu tkXk j[zdk j?.fit/A fe gfjbK dZf;nk ik u[Zfenk j? 
fe N?foc brkT[D Bkb dokwd xNd/ jB ns/ ;td/;ah t;sK dh wzr tZX iKdh j?.e[dosh rZb j? 
fe T[sgkdB ;kXBK dh wzr th tX/rh. j/mb/ o/yk fuso okjhA nfijh ;fEsh dk toDB ehsk 
frnk j? L 

 
fJ; o/yk fuZso ftZu ok;aNoh nkwdB ns/ tgko dk nkg;h ;zpzX ftykfJnk frjk 

j?.o/yktK X ns/ M eqwtko pokwdK ns/ dokwdK dhnK o/yktK jB.  

E0 w[ZYbk ;zs[bB fpzd{ ns/ OY0 w[ZYbh ok;aNoh nkwdB j?. j[D coia eo' fe dokwdK s/ N?foc 
brk fdZsk iKdk j? fi;d/ cb;o{g dokwd xN iKd/ jB ns/ dokwd o/yk OM1 pD iKdh 
j?.BtK ;zs[bB fpzd{ E1 ns/ ok;aNoh nkwdB OY1 j?.ok;aNoh nkwdB ftZu tkXk (Y0Y1) 

N?foc brkT[D ekoB j'fJnk j?. 
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fJ;aNsw^N?foc^XkoBk (Concept of Optimum Tariff):-  

fJ;aNsw N?foc dh XkoBk w[skpe e'Jh th d/;a N?foc dh wksok tXk e/ nkgDhnK tgko ;aosK 
ns/ nkoEe efbnkD ftu tkXk eoBk T[d'A sZe ikoh oZy ;edk j? id'A se T[;dh ;G s'A T[Zuh 
tgko^T[dk;hB teo d{i/ d/;a (iK d[BhnK d/ pkeh ;ko/ d/;aK) dh G/N^teo B{z S{j BjhA b?Adh.d{i/ 
;apdK ftu fJj d/;a nkgDhnK tgko ;aosK B{z fJ;aNsw pDk e/ (Bk fe nfXesw pDk e/) nkgD/ 
nkofEe efbnkD B{z nfXesw pDk ;edk j?.fJ; bJh fe;/ th d/;a bJh w{b^;wZf;nk N?foc 
dh T[j gZXo frnks eoBk j? fi; s/ T[; dhnK tgko ;aosK fJ;aNsw j' ;eD.j/mbk o/yk 
fuZso fJ; ;fEsh B{z w{oshwkB eodk j?. 

fpzd{ E0 w[ZYbk ;zs[bB^fpzd{ j? fiZE/ OA0 (d/;a X dh G/N teo) ns/ OB0 (d/;a Y dh G/N^teo) 
fJZe d{ih B{z eNdhnK jB ns/ I0 (d/;a X dh tgko^T[dk;hB teo) nzso^ok;aNoh tgko ;aosK 
o/yk OT0 B{z S{zjdh j?. 

j[D coia eo' d/;a X nkgDhnK dokwdK s/ N?foc brk fdzdk j? ns/ BthA G/N teo OA1, OB0 

B{z fpzd{ E1 s/ eNdh j?, go fJ; fpzd{ s/ e'Jh th tgko^T[dk;hB teo BjhA S{zjdh.jK I1 fpzd{ 
E1 ftu'A r[iaodh j?, fJ; bJh fejk ik ;edk j? fe N?foc brkT[D Bkb d/;a X dk nkofEe 
gZXo gfjbK Bkb'A tX frnk j?, feT[Afe fpzd{ E1 T[Zuh tgko^T[dk;hB teo s/ j?.tgko ;aosK 
ftZu fpjsoh ns/ nkofEe efbnkD ftZu tkXk eoB d/ nk;a/ Bkb d/;a X  N?foc dh do j'o 
T[Zuh eo fdzdk j?, fi; Bkb T[;dh G/N teo j'o yZp/ gk;/ tZb j' ikt/rh, fJj ;fEsh G/N teo 
OA2 d[nkok ftykJh rJh j? i' OB0 B{z fpzd{ E2 s/ eNdh j?, fJ;/ fpzd{  T[go I2 (gfjbK Bkb'A 
T[Zuh tgko^T[dk;hB teo) G/N teo OB0 B{z S{zjdh j?.;g;aN j? fe fpzd{ E2 s/ d/;a X dk 
nkofEe^efbnkD^gZXo fpzd{ E0 ns/ E1 Bkb'A T[Zuk j?.fpzd{ E2 T[s/ d/;a X dh T[Zuh s'A T[Zuh 
tgko teo, d/;a Y dh G/N teo B{z S{zjdh j? (feT[Afe I3 sK OB0 s'A pj[s go/ j?) fJ; bJh 
fpzd{ E2 fJ;aNsw N?foc fpzd{ j'Dk ukjhdk j?. 

fJj t/yD bJh fe eh fpzd{ E2 fJ;aNsw N?foc fpzd{ j? iK BjhA, d/;a X tb'A N?foc dh do j'o 
tXkJh iKdh j?.fJ;d/ Bshi/ ti'A G/N teo OA3 pD iKdh j? i' OB0 B{z fpzd{ E3 tgko T[dk;hB 
teo I1 (i' I2 s'A Eb/ j?), T[s/ j?.;g;aN j? fe N?foc dh do j'o tXkT[D Bkb d/;a X dhnK 
tgko ;aosK sK gfjbK Bkb'A fpjso j' rJhnK jB go nkoEe efbnkD dk gZXo BhtK j' frnk 
j?. i/eo d/;a X N?foc dh do j'o tXk fdzdk j? sK BthA G/N teo OA4 pD iKdh j? i' OB0 B{z 
fpzd{ E4 s/ eNdh j?.fpzd{ E4 ;G s'A j/mbh tgko^T[dk;hB teo (I0) T[s/ j? i' fe y[ZbQ/ tgko dh 
;fEsh j?. fJ; s'A fJj ;g;aN j? fe fJ;aNsw N?foc fpzd{ E2 jh j? fiE/ d'tK d/;aK dhnK 
G/N^teoK fJZe d{i/ B{z eNdhnK jB ns/ d/;a X (N?foc brkT[D tkbk d/;a) dh T[Zuh s'A T[Zuh 
(;zGt) tgko^T[dk;hB teo d/;a Y dh G/N^teo B{z S{zjdh j?. 

fJZE/ fJZe rZb fXnkB d/D :'r j? fe d/;a Y (d[BhnK d/ pkeh d/;a) e'Jh i[nkph^N?foc BjhA 
brkT[Adk noEks T[; dh G/N^teo T[jh ofjzdk j?. 

fizBh d/o sZe pkjob/ d/;a dh bue fJekjh s'A xN j? (noEks pkjob/ d/;a dh G/N^teo pj[s 
jh xN b'u;ahb j?) UBh d/o sZe n;hA nkgDhnK dokwdK s/ N?foc dh do tXk e/ nkgDhnK 
tgko ;aosK ftZu ;[Xko ns/ nkgD/ nkofEe efbnkD ftZu tkXk eo ;ed/ jK. go id fJj 
bue fJekjh s'A fiankdk j[zdh j? sK nkofEe efbnkD ftZu tkXk eoB bJh N?foc dh do 
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xNkT[Dh gt/rh.cb;o{g tgko ;aosK gfjbK Bkb'A wkVhnK j'DrhnK. T[go'es ;{so dh 
;jkfJsk Bkb fJ; dk gsk ehsk ik ;edk j? L 

 
1

t
e 1




 

i/eo e = 1 j't/ sK 
t = 1 / 1 – 1 = 1 / 0 = (infinity)  

go N?foc dh do nBzs sK BjhA j' ;edh. 
i/eo e > 1, coia eo' e = 2 sK 

1
t 1

2 1
 


 

Gkt i/eo e=2 j't/ sK fJ;aNsw N?foc do 100% j't/rh. 
i/eo e dk w[Zb j'o tXdk ikt/rk sK N?foc do xNdh ikt/rh. 
j[D i/eo e < 1, coia eo' e = 1/3 sK 

1 3
t 150%

1/ 3 1 2
    


 

i/ (–) fuzBQ B[z{ Biao nzdkia eo d/JhJ/ sK N?foc dh do 150% j?. 
i/eo e =

sK 
1 11

t 0
e 1 1

   
   

 

Gkt N?foc do 0# j't/rh. 
;g;aN j? fe i/eo e<sK ;kB{z N?foc brkT[D ftZu ckfJdk j?. e dh ehws fJekJh s'A 

fizBh fiankdk xN j't/rh N?foc dh do UBh jh xN j't/rh.go fit/A fit/A e dh ehws fJekJh s'A 
fizBh fiankdk j't/rh fJ;aNsw N?foc dh do UBh jh xZN j't/rh.go fit/A fit/A e dh ehws 
fJekJh d/ B/V/ nkT[Dk P[o{ eo/rh fJ;aNsw N?foc dh do th tXDk P[o{ eo d/t/rh. 
;[ofynk dh gqGkt do (effective rate of protection) :-

fe;/ d/;a d/ T[d:'r (iK T[d:'rK) B{z ;[ofynk gqdkB eoB bJh nkw s"o s/ ;kXkoB N?foc 
(normal tarrif)jh brkfJnk iKdk j?.go fJj iao{oh BjhA fe ;kXkoB N?foc T[d:'r B{z 
b'VhAdh ;[ofynk gqdkB eo ;e/, feT[Afe ;XkoB N?foc sK w[Zy s"o s/ fBows t;sK dhnK 
ehwsK B{z jh gqGkts eod/ jB.T[sgkdB (iK T[sgkdB^;kXBk) d/ BiaohJ/ s'A gqGkth N?foc 
(effective tariff)nkw N?foc Bkb'A fiankdk wjZstg{oB j?.gqGkth^N?foc dh XkoBk nkw N?foc 
dh XkoBk s'A tZyoh j?.gqGkth N?foc dh XkoBk d/ ;woEeK dk efjDk j? fe nzso^ok;aNoh 
tgko ftZu pj[s ;kohnK t;sK nfijhnK j[zdhnK jB i' fe;/ j'o t;s{ d/ T[sgkdB ftZu 
wZX^tosh ;kia'^;wkB (intermediate-input)d/ s"o s/ toshnK iKdhnK jB ns/ dokwdeko 
d/;a T[BQK t;sK s'A fsnko t;sK pDk e/ T[BQK d/ w[Zb ftZu tkXk eodk j?.gqGkth N?foc d/ 
;woEeK dk wZs j? fe w[Zb ftZu j'J/ nfij/ tkX/ B{z (fBows t;sK d/ w[ekpb/) ;[ofynk gqdkB 
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eoBh fiankdk wjZstg{oB j?.nfijk eoB Bkb jh T[sgkdB ;kXBK B{z ;[ofynk gqdkB ehsh ik 
;edh j?.

gqGkth ;[oZfynk do dk ;{so2 (formula for the effective rate of 

protection) : 

t

t ar
e

1 a





 

fJZE/ e – gqGkth ;[oZfynk dh do j?. 
t –  dokwd ehsh ikD tkbh fsnko t;s s/ N?foc do 
a –  ;[d/;ah fsnko t;s{ ftZu ftd/;ah ;kia'^;wkB (inputs) dh gqsh;as 

wksok. 
r –  ftd/;ah ;ki'a^;wkB T[go N?foc dh do. 

T[go'es ;{so s'A ;g;aN j? fe gqGkth ;[ofynk dh do, ;XkoB N?foc do (t) ;td/;ah 
t;s{ ftZu ftd/;ah ;kia'^;wkB dh gqsh;assk (a) ns/ ftd/;ah ;kia'^;wkB T[go N?foc dh do (r) 
T[go fBoGo eodh j?.ie/o t B{z ;fEo ofynk ikt/ ns/ a ns/ r dhnK doK B{z xN^tX ehsk 
ikt/ sK ;g;aN j' ikt/rk fe gqGkth N?foc do (et) nkw N?foc do s'A fGzB j't/rh. 

 
 

;?w{b;B gqw/:, nkw ns/ nz;ae ;zs[bB 

;?w{b;B  

;Nkgbo ^ ;?w{b;B gqw/: nzso^okPNoh tgko d/ nXko s/ nkwdB tzv ftZu gqhtosB Bkb 

;zpzXs j?. fJBQK noE^Pk;sohnK nB[;ko ;[szso nzso^okPNoh  tgko pj[sks ;kXBK tkb/ 

d/PK B{z bkG d/t/rk ns/ d[obG ;kXBK tkb/ d/PK B{z s[bBkswe B[e;kB eo/rk. go i/ ftd/PK s'A 

dokwdk s/ ;hwk eo brk fdZsk ikt/ sK fJj gqw/: T[go fdZs/ ;[szso tgko d/ gqGktK d/ fpbe[b 

ftgohs Bshi/ fdzdk j?. 

wkBsktK  L fJj gqw/: j/m fbyhnK wkBksktK s/ nXkos j?L 

1) tgko d' d/PK ftZu j? ^ xo/b{ d/P 'A' ns/ ftd/Ph d/P 'B'  

2) ftPb/PD xo/b{ d/P 'A' d/ gZy s'A j?.  

3) tgko d' t;sK ftZu j? ^ egVk ns/ ;Nhb  

4) fJBQK t;sK d/ T[sgkdB ftZu d' T[sgkdB ;kXB dk gq:'r j[zdk j? ^ feos ns/ g{zih  
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5) d'B' T[dgkdB ;kXBK dk g{oD gq:'r j[zdk j?. 

6) t;s{ piko ns/ ;kgB piko ftZu g{oD w[ekpb/ tkbh nt;Ek j'Dh  

ukjhdh j?. 

7) ;ko/ T[sgkdB cbB fJe^xksh ;wo{g (Linear homogenous) j'D/ ukjhd/ jB noEks 

g?wkB/ dk ;fEo gqshcb (Constant Return to scale) bkr{ j't/rk. 

8) egVk^ feos^xDh t;s{ j? ns/ ;Nhb^g{zih nDh t;{s j?.  

9) d'B' ;kXB ^ feos ns/ g{zih dh g{osh ;fEo j?.  

10) xo/b{ d/P ftZu feos dh pj[sks j? ns/ g{zih dh xkN j?.  

11) xo/b{ d/P 'A' bJh egVk pokwd t;s{ ns/ ;Nhb dokwd t;s{ j?. 

12) d'B' d/PK ftZu tgko dhnK PosK ;fEo jB.  

 

ftnkfynk  (Explanation)  

;Nkgbo ^ ;?w{bwB gqw/: dh ftnkfynk j/mk pDkJ/ o/yk fuZso d[nkok ehsh ik ;edh 

j?. 
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OX o/yk s/ feos ns/ OY o/yk s/ g{zih B{z wkfgnk frnk j?. A egV/ dk w{b^fpzd{ ns/ 

C ;Nhb t;s{ dk w{b fpzd{ j?. AC, BkB^bhBhno (Non-linear) ezBN?qBN tBo j?. ;[szso 

tgko ;[zsbB R fpzd{ s/ j't/rk fiE/ egVk dk ;w^T[sgkdB tBo C2 ns/ ;Nhb dk 

;w^T[sgkdB tBo S1 ;kXB ehgs o/yk PoPo B{z S{zd/ jB.  

R fpzd{ s/ egV/ dk K-L nB[gks & AR o/yk dk Ykb & N?B 

R fpzd{ s/ ;Nhb dk K-L nB[gks & CR o/yk dh Ykb & N?B  

i/ xo/b{ d/P A pokwd t;s{ ;Nhb s/ ;hwk eo brk fdzdk j? sK fJ; dh xo/b{ ehws 

tZX iKdh j?. fJj ftd/P s'A ;Nhb dh dokwd B{z fBo T[s;kfjs eo/rk ns/ d/P ftZu 

;Nhb d/ T[sgkdB B{z tXkT[D bJh T[s/fis eo/rk fJ; Bkb T[sgkdB d/ ;kXB egV/ d/ 

T[sgkdB s'A pdb e/ ;Nhb d/ T[sgkdB eoB ftZu bZr ikt/rk. Bshi/ ti'A egV/ dk 

T[sgkdB xN ikt/rk ns/ ;Nhb dk T[sgkdB tX/rk. o/yk fuZso ftZu BtK ;zs[bB fpzd{ 
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R1 s/ j't/rk fiE/ egV/ dk ;w^T[sgkdB tBo C1 ns/ ;Nhb d/ T[sgkdB tBo S2, 

BthA ;kXB^ehws o/yk P, P B{z S{zdk j?A. 

R1 fpzd{ s/ egV/ dk K-L nB[gks & AR1 o/yk dh YbkB & N?B 1  

R1 fpzd{ s/ ;Nhb dk K-L nB[gks & CR1 o/yk dh YBkb & N?B 1 feT[Afe N?B 1< 

N?B ns/ N?B 1< N?B , P fJ; bJh d'BK t;sK egVk ns/ ;Nhb d/ K-L nB[gks 

ftZu ewh j't/rh. ukj/ d'BK t;sK d/ K-L nB[gks ftZu ewh j' rJh j?A go fco th 

d[obG ;kXB g{zih dh ehws, pj[be ;kXB feos dh ehws d/ w[ekpb/ finkdk tX/rh. 

feos xDh t;s{ ;Nhb d/ T[sgkdB tXD Bkb ;Nhb dh wzr tX/rh. fJ; dk Bshik 

fJj j't/rk fe d[obG ;kXB g{zih dk gqshcb tX/rk ns/ pj[be ;kXB feos dh 

feos^do xN/rh. fJ; B{z P1P1 xZN YbkB d[nkok fdykfJnk frnk j? i' fe ;hwk eo 

brD s'A pknd pDkJh rJh j?. fJ; dk wsbp fJj j? fe ;hwK eo brkT[D Bkb 

pj[be ;kXB tkb/ d/PK B{z B[e;kB ns/ d[obZG ;kXB tkb/ d/PK B{z bkG j[zdk j?. 

nb'uBkL ;?Nio, b?AB;No nkfd noEPk;sohnK B/ fJ; gqw/: dh nb'uBk fJ; soQK 

ehsh j?L 

1) tgko ;osK ftZu spdhbh dh nDrfjbhL ;w{bwB ;Nkgbo dk gqw/: fJ; wkDsK s/ 

nXkos j? fe tgko PosK ftZu e'Jh spdhbh BjhA j't/rh. go ;hwK eo brD pknd 

fJj jw/Pk ;hwk eo brkT[D tkb/ d/P dhnK tgko PosK B{z ;[Xkodk j? i/ ;hwK eo 

brkT[D Bkb tgko dhnK PosK ftZu ;[Xko j[zdk j? sK fJ; Bkb pokwd ehws ns/ 

dokwd ehws nB[gks tX/rk. ;hwk eo nkwdB tzv B{z s"o finkdk ;wkB eo d/t/rk. 

fi; d/ Bshi/ ti'A ;Nkgbo^ ;?w{b;B gqw/: rbs ;kps j't/rk. 

2) T[gG'r ;o{g dh nDrfjbh L b?B e?;No d/ nB[;ko fijVk Bshik ;Nkgbo^ ;?w{b;B 

gqw/: ftZu fdZsk frnk j? T[j fJ; ekoD j? feT[Afe T[; ftZu ;hwk eo brkT[D tkb/ d/P 

ftZu b'eK d/ T[gG'r ;o{g dh nDrfjbh ehsh j?. j' ;edk j? fe T[BK d/PK d/ b'e 

feos^xDh t;sK d/ T[gG'r d/ gqsh finkdk ukjtB j'D fi; Bkb T[BK t;sK d/ 

dowkdK ftu tkXk j't/rk.  
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3H ;hwK eo d/ nbg BkbhB ^ gqGktK dh nDrfjbh ;Nkgbo ^ ;?w{bgB gqw/:k ftZu fdZsk 

frnk j? T[j fJ; ekoD j? feT[Afe T[; ftZu ;hwk eo brkT[D tkb/ d/P ftZu b'eK d/ 

T[gG'r ;o{g dh nDrfjbh ehsh j?. j' ;edk j? fe T[BK d/PK d/ b'e feos^xDh t;sK 

d/ T[gG'r d/ gqsh finkdk ukjtkB j'D fi; Bkb T[BQK t;sK d/ dowkdK ftZu tkXk 

j't/rk. 

3H ;hwK eo d/ nbg ekbhB gqGktK dh nDrfjbh L ;Nkgbo ^ ;?w{b;B nkwdB tzv s/ 

;hwk^eo d/ bzp/^;w/A d/ gqGktK dh ftnkfynk T[d'A eodk j? id'A d/PK d/ T[d:'rK 

ftueko T[sgkd d/ ;ko/ ;kXB rshPhb jB. nbg^ekb ftZu, feos sK rshPhb j' 

;edk j? go eJh T[sgkdB eoB bJh g{zih dh e[M wksok dh Io{os j[zdh j?. 

4H ;kXB ehws ;wkBsk dh ;zGktBk L ;Nkgbo ;?w{b;B gqw/: ;hwK eo ;kXB d/ nkwd s/ 

gqGkt B{z BIo nzdkI ehsk frnk j?. i/ d[obG ;kXB dh nkwd j[zdh j? sK fJ; Bkb 

;kXB ehws dh ;wkBsk ns/ nkwdB ftZu T[go ;hwK eo d/ g[Botzvh gqGkt dh 

;zGktBk j' ;edh j?.  
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n?wHJ/H (noE Pk;so) Gkr d{ik       goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh) 
               nzso ok;aNoh noE;ak;so 
 
gkm BzL 2H3         b/ye wBfizdo e"o 

 
r?o gq;[be gqshfpzp dh okihfse noEftt;Ek 

(POLITICAL ECONOMY OF NON-TARIFF  BARRIERS) 

 
2H3H1H  G{fwek      
2H3H2H gkm d/ T[d/P 
2H3H3H  gkm dh ftnkfynk 
2H3H4H ;ko nzP 
2H3H5H bzp/ T[ZsoK tkb/ gqPB 
2H3H6H S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB 
2H3H7H gVQB:'r g[;seK 
fJ; gkm ftu n;hA r?o gqPBe o[ektNK dhnK nbZr^nbZr fe;wK pko/ gVQKr/ i' fe fe;/ d/P 
d/ tgko B{z gqGkfts eodhnK jB. 
2H3H1H  G{fwek 
gqP[bek s'A fJbktk nk:ks bJh r?o^gqP[be o[ektNK (NTBs) th j[zdhnK jB. xo/b{ t;sK d/ 
gZy *u ns/ ftd/Ph t;sK *u ftG/d eoB bJh ;oeko okjhA fJj gqPk;fBe T[gkn j[zd/ jB. 
r?o^gqP[be o[ektNK nzsookPNoh tgko ftu tkXe jB. nk:ks B{z o'eD bJh fgSb/ e[ZM 
tfoQnK ftu pj[s ;kohnK ftXhnK g?dk j'JhnK jB. fJBQK B{z ne;o fJBQK o{gK ftu 
torhfeqs ehsk iKdk j?. 
wksqkswe tgko gqshpzXK (Quantitative Trade Restrictions) ftu nk:ks e'Nk, gqP[be e'Nk, 
;t?~Se fBo:ks o[ektNK (Voluntary Export Restraints–VERs), ;[ftt;fEs wzvheoB 
ftt;Ek iK nB[pzX (Orderly Marketing Arrangement or Agreements-OMAs),  pj[szs{ 
ftt;Ek (Multi Fibre Arrangement-MFA) nkfd nkT[Ad/ jB. 
okie'Ph T[gktK (Fiscal Measures) dk ;zpzX fBo:ks iK T[sgkdB ;pf;vhnK, fBo:ks foD 
;pf;vhnK iK fBo:ks s/ eo okjsK, fBo:ks eo, ;oekoh t;{bh, gqsh okPhgksB P[be 
(Anti-Dumping Duty), gqsheko P[be (Countervailing Duties) nkfd Bkb j?. 
gqPk;Be, gqwkDe ns/ ftfB:wK (Administrative, Standards and Regulations) dk wsbp 
j? f;js, szdo[;sh ns/ ;[oZfynk ftfB:w, go:ktoB (gqd{PD) fB:zsqD, ;hwk w[bzeD ns/ 
torheoB, wkofezr ns/ g?e/fizr b'VK, nk:ks bkJh;?A; ekotkJh, ;oekoh tgko ns/ 
J/ekfXeko, nk:ks dhnK ;hwktK s/ d/oh, ;oekoh w[bkIwK B{z d/P ftu pDhnK uhIK yohdD 
dk j[ew iK ;[d/Ph yohd gquko nfGnkB, b'eb nzsot;s{ b'VK (Local Content 

Requirement)  nkfd.  
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2H3H2H  gkm d/ T[d/P 
fJ; gkm ftu n;hA r?o gqPBe o[ektNK dhnK nbZr^nbZr fe;wK pko/ gVQKr/ i' fe fe;/ d/P 
d/ tgko B{z gqGkfts eodhnK jB. 
2H3H3H gkm dh ftnkfynk 
;G soQK dhnK r?o^gqP[be o[ektNK d/ pko/ ftu ft;fsqs ikDekoh d/Dk ;zGt BjhA j?, sK th 
e[ZM w[Zy o[ektNK dh ;zfygs ikDekoh fJ; gkm ftu fdZsh ik ojh j?. 
2H3H3H1  ;t?ZSe fBo:ks o[ektNK (Voluntary Export Restraints-VERs) 

;t?~Se fBo:ks o[ektN VERs fJZe nfijk ;wM"sk j? i' fBo:kse d/P d/ fBo:kseK iK 
;oeko okjhA nk:kse d/P d/ Bkb T[; d/ fBo:ksK B{z ;hws eoB bJh ehsk iKdk j?. fJj 
nk:kse d/P okjhA sd ehsk iKdk j?, id T[;dk xo/b{ T[d:'r tZv/ g?wkB/ s/ nk:ksK okjhA 
ghVs j[zdk j?. nk:ks dh ;hwk wksqk w[Zb iK pkIko d/ nzP d/ w[skfpe fBPfus ehsh ik 
;edh j?. VERs ed/^ed/ jh ‘;t?~Se* j[zdk j?. fJ;B{z fBo:kseK B{z wip{oh ftu jh wzi{o 
eoBk g?Adk j? BjhA s/ nk:kse d/P T[BQK s'A tX/o/ PeshPkbh tgko o[ektNK okjhA gqshpzX brk 
;ed/ jB. fco th i/eo fBo:kse d/P T[uhnK ehwsK s/ xZN fBo:Ks eoe/ tX bkG ewkT[D 
dh nk; oZydk j? sK T[j nkgD/ fBo:ks s/ ;t?~Se o[ektNK B{z wzi{o eo ;edk j?. ;z:[es 
oki nwohek, :{ogh nkofEe ;w[dkfJ (EEC) ns/ j'o T[d:'fre d/PK okjhA VERs dk gq:'r 
igkB ns/ ftek;Phb d/PK s'A ;Nhb, NhHthH, nkN'w'pkfJb;, t;so, nkfd d/ nk:ks s/ o'e 
bkT[D bJh ehsk frnk j?. GATT okjhA gqP[beK ns/ e'fNnK s/ o'e bkT[D pknd d/PK B/ 
VERs B{z ngDkfJnk j? gozs{ GATT fB:wK d/ nzsors VERs BjhA nkT[Adh. 
nk:kse d/P s/ VER d/ gqGktK B{z fuZso 1 ftu do;kfJnk frnk j? fiE/ Dd t;sK bJh xo/b{ 
wzr teq j? ns/ Sd t;sK bJh xo/b{ g{osh teq j? i' d{i/ d/P B{z ftPt ehws OPw s/ G/ih 
iKdh j?. fJ; ehws s/ OQ2  nk:ks e'N/ dh pikfJ fe;/ fBo:kse d/P okjhA T[;/ wksqk ftu 
VER ns/ nk:ks e'Nk d/ ftu fJewksq coe feokfJnk iK tkX{ bkG j? i' fBo:kse d/P d/ 
g{osh eofsnK B{z iKdk j?. VER d/ wkwb/ ftu xo/b{ wzr teq Dd T[E/ jh ofjzdk j? idfe 
g{osh teq Sd pdb e/ Sv j' iKdk j? sKfe T[~u ehws OPv s/ ;zs[bB g?dk j' ikJ/. 

 
VER d/ Bkb g{osh teq Sv fJj do;kT[Adk j? fe OPv ehws s/, wksqk OQ dh g{osh nk:kse 
d/P okjhA ehsh iKdh j? ns/ Q1 Q2  fJ;d/ nk:ks s/ VER j?. fJj wksqk nk:kse d/P B{z t/u 
e/ fBo:kse d/P d/ g{osheosk VER s'A feokfJnk jk;b eo b?Ad/ jB fJj y/so a+R+b d/ 



n?wHJ/H (noE ;ak;aso) Gkr d{ik 30 goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh) 
 

 

 

pokpo j[zdk j? i' fuZso  d/ w[skfpe nk:kse d/P dk okPNoh P[X GbkJh B[e;kB j?. 
nk:kse d/P dh T[gG'rh p/Ph dk e[b B[e;kB Z+a+R+b j? i' fe gqP[be iK nk:ks e'N/ d/ 
pokpo j?. y/so Z xo/b{ T[gG'rhnK s'A T[sgkdeK B{z ubk iKdk j?. y/so a ns/ b B[wkfJzdrh 
eoB tkb/ s''A fsqG[i e[b okPNoh B[e;kB j?. y/so R T[; wkbhJ/ dk gqshe j? i' fBo:kse d/P 
d/ g{osheofsnK B{z VER s'A fwbdk j? i' nk:kse d/P dh ;oeko dk B[e;kB j? ns/ T[; dk 
P[ZX GbkJh B[e;kB j?. VER dk nk:kse d/P s/ fJZe j'o gqGkt fJj g?Adk j? fe T[; d/ tgko 
dhnK PosK fBo:kse d/P dh s[bBk ftu ;[Xko dh pikfJ T[BQK B{z j'o yokp eodhnK jB. 
nfijk fJ; bJh fe fBo:kse d/P dh t;s{ dh xZN ftPt ehws dh pikfJ T[;dh T[~u xo/b{ 
ehws fdzdk j?. 
 fJjh BjhA VERs gZgyksh j[zdh j? feT[Afe fJj ;wM"s/ xZN'^xZN (minimum) bkrs fBo:kseK 
d/ Bkb oZy/ iKd/ jB. go T[j T[~u bkrs fBo:kseK s'A nk:ks tZb fbik ;ed/ jB fi;s'A 
nk:kse d/P dk nk:ks fpb tXk ;ed/ jB. 
fBo:kse d/P s/ gqGkt (Effects on Exporting Country)- fiE/ sZe fBo:kse d/P s/ VER 

d/ gqGktK dk ;[nkb j? T[;B{z tkX{ bkG (feokfJnk) dk ckfJdk ns/ tgko dhnK PosK ftu 
;[Xko fwbdk j?. ;' T[j nk:kse d/P okjhA pokpo dk gqP[be iK nk:ks e'Nk bkr{ eotkT[D 
dh EK VER B{z gfjbk d/t/rk. feT[Afe VERs ;EkJh BjhA j?, fJ; bJh fBo:kse d/P pknd 
ftu fJBQK ftu S{N fdZs/ ikD iK jNk bJ/ ikD bJh nk:kse d/P s/ dpkn gk ;edk j?. fJ; 
soQK fJj nk:kse d/PK B{z ;EkJh gqP[be iK e'N/ bJh wBQk eo ;edk j?. 
id fJZe VER fBo:ks B{z o'edh j? sK fBo:kseK d/ e'b nfXP/P (Surplus) T[sgkdB j[zdk 
j?. cb;o{g, fBo:ks:'r t;sK dh ehws fvr iKdh j? ns/ nkwdB ftu ewh iK B[e;kB 
j[zdk j?. fJ; d/ ekoB ;z;kXB j'o T[sgkde T[d:'rK tZb ik ;ed/ jB. i/eo fe;/ fJZe 
ekoNb iK VER Bkb pzBQ/ fBo:kse fe;/ tZv/ T[d:'rK Bkb ;zpzXs  jB sK th VER fe;/ Bt/A 
pkIko dh y'i sZe fBo:ks B{z xZN eo/rh. T[; Bb ;z;kXBK dh w[V Gkr^tzv ns/ B[e;kB j' 
;edk j?. fJ; soQK VER s'A fBo:kse d/P B{z e[Zb fwbk e/ nkofEe B[e;kB dk ;kjwDK 
eoBk g? ;edk j?. 
2H3H3H2H fBo:ks ;pf;vh (Export Subsidy) 

 fBo:ks ;pf;vh fe;/ ;oeko okjhA fJZe fBo:kse cow (iK T[sgkde) B{z fdZsh ikD tkbh 
nkofEe wdd j? sK fe fBo:ks t;sK dh ehws ftu ewh ehsh ik ;e/. fJ; s'A fe;/ cow 
B{z xo/b{ pkIko dh pikfJ fBo:ks pkIko ftu nkgDh t;s{ tZX wksqk ns/ xZN ehws s/ t/uD 
ftu nk;kBh j[zdh j?. fBo:ks ;pf;vh gqsZy ns/ ngqsZy d'jK sohfenK Bkb fdZsh ik ;edh 
j?. go gqsZy fBo:ks ;pf;vh GATT ;wM"s/ d/ nzsors gqshpzXs j?. fJ; bJh ;oekoK 
tZy'^tZy soQK dhnK ngqsZy fBo:ks ;pf;vhnK fdzdhnK jB fit/A fonkfJsh doK s/ foD, T[BQK 
okjhA fdZs/ rJ/ gqP[beK ftu tkg;h, ewh tkb/ eZu/ wkb dh Gkr^tzv ftu T[BQK B{z gfjb, 
ftd/Ph w[dqk Gkr^tzv ftu gfjb, tgko w/b/ fijhnK rshftXhnK d/ gq's;kjB ftu ftZsh 
wdd, pkIko nB[;zXkB, wPj{oh, eo^okjs nkfd ftu ftZsh wdd. 
 
fBo:ks ;pf;vh d/ gqGkt (Effects of Export Subsidy) 
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fuZso 2 ftu fJZe S'N/ d/P d/ wkwb/ ftu nzPe ;zs[bB d/ nzsors, fBo:ks ;pf;vh d/ 
nkofEe gqGktK B{z do;kfJnk frnk j? fi; dh fBo:ks ;pf;vh dk nk:kse d/P s/ e'Jh 
gqGkt BjhA g?Adk. wzB bU D ns/ S fBo:ks :'r t;s{ d/ xo/b{ wzr ns/ g{osh teq jB ns/ 
xo/b{ pkIko ;zs[bB E fpzd{ s/ j?. 

 
ftPt ehws OPw d/ Bkb, i' xo/b{ ehws (E) s'A T[go j?, xo/b{ wzr OQ1 j? ns/ xo/b{ g{osh 
OQ2 > OQ1 j'D ekoB d/ Q1Q2  wksqk fBo:ks eodk j?. fBo:ks d/ c?bkT[ B{z T[sPkjs eoB 
bJh ;oeko jo fJZe fBo:kfss fJekJh  s/ Pw-Ps ;pf;vh fdzdh j?. fJ; s'A xo/b{ ehws 
OPs xo/b{ T[sgkdeK ns/ T[gG'rhnK d'jK bJh tXdh j?. fJ; ehws s/ t;sK dh wzr OQ3 s/ 
fvr iKdh j? go g{osh O3 Q4 sZe tX iKdh j?. ftPt ehws OPw j'D d/ ekoB OPs ns/ 
OPw ehwsK ftu coe dh fBo:kseK B{z Pshg{osh ;pf;vh d/ o{g ftu fwb iKdh j? ns/ 
fBo:ks Q1 Q2 ns/ Q3 Q4 sZe tZX iKdk j?. u{zfe T[gG'rh B{z ;pf;vh d/ pknd i' ehws d/Dh 
g?Adh j?, T[j tZX iKdh j?, fJ; bJh T[gG'rh p/Ph (Consumer's Surplus) fuZso ftu H+G 

y/so fizBk xZN j' iKdk j?. go T[sgkde p/Ph ftu w[Bkck H+G+K y/so j[zdk j?. ;oeko B{z 
g?D tkbh ;pf;vh dh e[Zb bkrs fBo:kfss wksqk dh gqsh ;pf;vh fJekJh r[Dk j[zdh j? i' 
G+K+L y/so j[zdh j?. d/P B{z j'D tkbh P[ZX GbkJh B[e;kB fsqG[i G ns/ L j?. fJ;B{z fJ; 
soQK ;wfMnk ik ;edk j?L^  
T[sgkde dh p/Ph ftu w[Bkck (Gain in Producer's Surplus)  = H+G+K  
T[gG''rh dh p/Ph ftu B[e;kB (Loss in Consumers Surplus)  = H-G  
;pf;vh dh bkrs       = –G–K–L  
          –G–L  
P[ZX GbkJh B[e;kB (Net Welfare Loss)    = –(G+L) 

  d/P ftu j'D tkbk P[ZX GbkJh B[e;kB t;s{ s/ fdZsh ikD tkbh ;pf;vh dh bkrs 
fBo:ks s'A fwbD tkb/ wkbhJ/ s'A tZX j'D ekoB j[zdh j?. 
 d{i/ gk;/ i/eo d/P nkgDh t;s{ B{z tZv/ g?wkB/ s/ ;pf;vh d/ fojk j? sK T[;dh ;pf;vh 
d/D dh bkrs th tZX iKdh j? . fit/A^fit/A T[; d/ fBo:ks ftu j'o c?bkT[ j[zdk j?, ftPt 
ehws xZN j' iKdh j?, cb;o{g fJ;dhnK tgko dhnK PosK ftu froktN nk iKdh j?, T[; 
dk P[ZX GbkJh B[e;kB tZX j' iKdk j?. 
;pf;vh pBkw nk:ks gqP[be (Subsidy v/s Import Tariff) 

fBo:ks ;pf;vh d/ gqGkt nk:ks gqP[be d/ pokpo j[zd/ jB sK th T[bN j[zd/ jB. 
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gfjbk, d'tK ftu, xo/b{ ns/ nzsookPNoh ehwsK dk nzso g?dk j' iKdk j?. fBo:ks 
;pf;vh ftPt ehws s'A fInkdk fBo:ks dh xo/b{ ehws tXk fdzdh j?, idfe nk:ks gqP[be 
ftPt ehws s'A fInkdk nk:ks dh ehws ftu tkXk eo fdzd/ jB. 
d{ik, fBo:ks ;pf;vh ;z;kXBk B{z fBo:ks:'r t;sK tZb w'Vdh j?. gozs{ nk:ks gqP[be 
;z;kXBK B{z xo/b{ T[gG'r bJh t;s{nK d/ T[sgkdB tZb b? iKd/ jB. 
shik, fBo:ks ;pf;vh s'A ;oeko B{z P[ZX wkbhnk B[e;kB j[zdk j?, idfe nk:ks gqP[be s'A 
;oeko B{z P[ZX wkbhnk w[Bkck gqkgs j[zdk j?. fco th dhoxekb ftu, fBo:ks:'r t;sK d/ 
T[sgkdB ftu tkX/ B{z T[sPkjs eoB Bkb fBo:ks ;pf;vh y[d ftZsg'Pe (Self-Financing) j' 
;edh j?. 
u"Ek, xo/b{ T[sgkdeK B{z fdZsh ikD tkbh ;pf;vh, nk:ks dh EK b? bt/rh ns/ d/P ftu 
tk;sfte pus tX/rh. tk;sfte nkwdB ftu fJjh w[Bkck t;s{ dh xo/b{ ehws ftu tkX/ 
d/ Bkb T[;/ gqshPs ftu gqP[be okjhA gkfJnk ik ;edk j?. gozs{ t;s{ dh tos'A ftu o'e d/ 
ekoB fJ; s'A T[gG'rh p/Ph B{z B[e;kB j't/rk. 
gzitK, ;pf;vh xo/b{ ehws YKu/ B{z pkjoh ehws YKu/ d/ w[skpe Ykbdh j? ns/ fJ; soQK 
fBo:ks B{z ftPt pkIko ftu w[ekpb/ bJh fsnko eodh j?. d{i/ gk;/ gqP[be xo/b{ ehws 
YKu/ B{z xo/b{ bkrs YKu/ d/ w[skpe Ykbdk j?. fJ; Bkb ne[PbsktK g?dk j[zdhnK jB ns/ 
fBo:ks bJh ftPt pIko ftu w[ekpbk eoBk w[Peb j' iKdk j?. 
nzsw, LDCs d/ fdqPNhe'D s'A fBo:ks ;pf;vh nk:ks gqP[be s'A ;q/Pm j? feT[Afe fJj 
fBo:ks T[sPkj d/ okjhA nkofEe ftek; fbnKdk j? idfe gqP[be dk T[d/P nk:ks dk 
go;EkBD (substitution) j? gozs{ nfij/ d/PK bJh wkbhnk ewkT[D ekoB nk:ks gqP[be 
Io{oh j? sK fe G[rskB P/P dh ;wZf;nk B{z ;[bMk ;ehJ/. 
nk:kse d/P s/ ;pf;vh d/ gqGkt (Effects of Subsidy on Importing Country) 

 fiE/ sZe nk:kse d/P dk ;[nkb j? fJ;dhnK tgko^PosK ftu sd ;[Xko j[zdk j? id fJZe 
tZvk d/P nkgD/ fBo:ks B{z ;pf;vh gqdkB eodk j?. T[; d/ bJh ;pf;vh tkbh t;s{ dh 
ftPt ehws xZN j' iKdh j? ns/ T[j nkgD/ nk:ks dh xZN ehws fdzdk j? go xZN ehws dk 
fJ; dh nkwdB tzv s/ wkVk gqGkt g?Adk j?. id ehwsK xZN eo fdZshnK iKdhnK jB sK T[BQK 
dk p[ok gqGkt ;pf;vh g{oB nk:ks d/ Bkb w[ekpbk eoB tkb/ T[d:'rK dh feos ns/ g{zih s/ 
g?Adk j?. Gkt/A ;pf;vh tkbhnK t;sK B{z xZN ehws dk iK T[t/A jh t;s{ s/ B[e;kB j[zdk j?. 
fJ; bJh fBo:ks B{z ;pf;vh d/Dk n:'r tgko ftjko ;wfMnk iKdk j? ns/ nk:kse d/P 
nfijhnK t;sK s/ gqshekoh P[be brk fdzzdk j?. 
2.3.3.  gqshekokswe P[be (Countervailing Duty) 

 gqshekokswe P[be fJZe soQK dk nk:ks P[be iK nk:kse d/P okjhA ;pf;vh tkbh t;s{ d/ 
w[ekpb/ xZN ehws B{z tXkT[D bJh brkfJnk frnk gqP[be j?. 
fBo:kse ns/ nk:kse d/PK s/ gqshekokswe P[be d/ gqGkt B{z fuZso 3 ftu do;kfJnk 
frnk j?. 
wkBsktK (Assumptions)- fJ; ftPb/PD dhnK wkBsktK jB fe L 
(T) fBo:ks t;s{ ;pf;vh tkbh j[zdh j?. 
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(n) t;s{nK dh g{osh g{oB b'udko j[zdh j?. 
(J) nk:kse d/PK okjhA fJ; t;s{ s/ brkfJnk frnk P[be fBo:ks ;pf;vh d/ pokpo 
 j[zdk j?. 
ftnkfynk (Explanation)- fuZso ftu t;s{ dh nk:ks wzr B{z DM teq okjhA fdykfJnk 
frnk j? ns/ g{osh teq PwS j?. ;pf;vh s'A gfjbK t;s{ dh OQ wksqk fBo:ks ns/ OPw 

ehws s/ nk:ks ehsh ik ojh j?. t;s{ B{z ;pf;vh fwbD dh rb g{osh teq PWS ;pf;vh dh 
g{oh okPh fiBQK PsS1 sZe j/mK sZe ;oe iKdk j?. wzB bU OPs  sZe ehws fvZrD s/ nk:ks 
dh wzr ftu e'Jh spdhbh BjhA j[zdh j? sK BtK ;zs[bB fpzd{ E1 s/ j't/rk ns/ nk:ks OQ s'A 
OQ1 sZe tZX ikJ/rk. cb;o{g, ftd/Ph T[gG'rhnK B{z bkG d/ o{g ftu F+G = (PwPsE1E) 

y/so T[gG'rh p//Ph j't/rk. fBo:kse d/P dh ;pf;vh dh bkrs F+G+H (=OQ1× Pw Ps) 
y/so j?. u{zfe T[sgkde p/Ph ftu w[Bkck F + G j?, fJ; bJh fBo:ks ;pf;vh s'A B[e;kB 
fsqG[i H j?. 

 
Gkt/A ;pf;vh ftd/Ph T[gG'rhnK B{z w[Bkck gj[zukT[Adh j? sK th nk:kse d/P B{z  y/so H d/ 
pokpo T[;dh xZN ehws j'D d/ ekoB fJ; t;s{ d/ T[sgkdB ftu B[e;kB j[zdk j?. fJ;dh 
Pshg{osh bJh T[j fBo:ks ;pf;vh d/ pokpo gqshekokswe P[be brk fdzdk j?. cb;o{g 
t;s{ dh ehws OPs  s'A OPw sZe tZX iKdh j? ns/ ;pf;vh^g{op gZXo sZe tkg; ubh iKdh 
j?. fJ; soQK, ;koh T[gG'rh p/Ph nk:kse d/P ftu fwZN iKdh j? gozs{ ;oeko F y/so d/ 
pokpo P[be s'A wkbhnk gqkgs eodh j?. fi; s'A T[gG'rh p/Ph dh e[ZM Pshg{osh j' iKdh j?. 
d{i/ gk;/, P[be okjhA fBo:kse d/P dk fBo:ks xZN iKdk j? gozs{ ;oeko fBo:ks ;pf;vh 
d/ o{g ftu G + H y/so puk b?Adh j?. 
2H3H3H4H  okPhgsB  (Dumping) 

okPhgksB iK vzfgr nzsookPNoh ehws ftG/d j[zdk j? fi; ftu fBo:kse cow ftd/Ph 
wkofeN *u nkgDh t;s{ B{z xZN ehws s/ t/udh j? ns/ xo/b{ wkofeN *u tZX ehws s/ 
j?pobo okPhgksB B{z fJ; soQK gfoGkfPs eodk j?, “ftd/P ftu fJZe t;s{ dh fpqeh nfijh 
ehwsh s/ i' T[; ;w/A ns/ T[;/ xo/b{ jkbks ftu, T[;/ t;s{ dh fpqeh ehws s'A xZN s/ j[zdk j?, 
nktikJh bkrsK ftu G/d b?Ad/ j'J/.@ tkJhBo dh gfoGkPk ;ob j?. T[;d/ w[skpe, 
“okPhgksB d' wkofeNK d/ ftu ehws ftG/d j? fi; ftu J/ekfXekoh nkgDh T[sgkds t;s{ 
dk fJe Gkr ftd/Ph wkofeN ftu xZN ehws s/ ns/ j'o Gkr xo/b{ wkofeN ftu tZX ehws s/ 
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t/udk j?. fJ;d/ fJbktk, tkJhBo d/ j'o soQK d/ okPhgksB dk th toDB eodk j?. fJZe, 
T[bN okPhgksB (reverse dumping)  fi; ftu xo/b{ ehws s'A ftd/Ph wkofeN ftu ehws 
T[Zuh j[zdh j?. nfijk xo/b{ wkofeN s'A ftd/Ph gqsh:'rhnK B{z pkjo eZYD bJh ehsk iKdk j?. 
id xo/b{ wkofeN ftu T[sgkdB bkrs s'A xZN ehws s/ t;s{ t/uh iKdh j? sK fJj T[bN 
okPhgksB ejkT[Ad/ j?. d{ik, id fJZe t;s{ dk xo/b{ T[gG'r Bk j't/ ns/ t;s{ B{z d' tZyohnK 
ftd/Ph wkofeNK ftu t/funk ikt/ fiBQK ftu'A fJZe d/P ftu T[;/ t;s{ dh xZN ehws ns/ d{i/ 
ftu tZX ehws bJh ikJ/ gozs{ ftjko ftu okPhgksB B{z xo/b{ wkofeN ftu tZX ehws s/ 
t;s{ B{z t/uDk ns/ xZN ehws s/ ftd/Ph wkofeN ftu T[; t;s{ B{z t/yD d/ noE ftu fbnk 
iKdk j?. n;hA fJ;/ noE ftu okPhgksB d/ nzsors ehws fBoXkoB dk toDB eoKr/. 
okPhgksB d/ G/d (Type of Dumping) 
 1H ukDuZe okPhgksB (Sporadic or Intermittent Dumping)- fJj ukDuZe jkbksK 
ftu ngDkfJnk iKdk j?. id t;s{ dk xo/b{ T[sgkdB beP s'A tZX j't/ iK t/uD d/ pknd dh 
t;s{ dk ;Nke pj[s pu ikt/. nfijh ;fEsh ftu T[sgkde xZN ehws s/ ftd/Ph wkofeN 
ftu pu/ j'J/ wkb B{z t/udk j?. nfijk sd/ ;zGt j[zdk j? i/eo T[;dh t;s{ dh ftd/Ph wzr 
b'udko j't/ ns/ T[sgkde xo/b{ wkofeNK ftu J/ekfXekoh j't/. fJ; ftu T[sgkde dk T[d/P 
fJj th j' ;edk j? fe BthA wkofeN ftu nkgDh gSkD pDkT[Dk iK nkgD/ nkg B{z ;Ekfgs 
eoBk. fJ; soQK d/ okPhgksB ftu T[sgkde nkgD/ B[e;kB B{z xZN eoB bJh nkgDh t;s{ 
B{z ftd/PK ftu nfijh ehws s/ t/udk j? i' pdbkT[:'r bkrsK B{z g{ok eo/ ns/ e[ZM w"i{dk 
(toswkB) ;fEo bkrsK B{z th bJ/. 
2H ;EkJh okPhgksB (Persistent Dumping) ^ id'A fJZe J/ekfXekoh brksko nkgDh 
t;s{ d/ e[ZM fjZ;/ B{z xo/b{ wkofeN ftu tZX ehws s/ ns/ pkeh fjZ;/ B{z xZN ehws s/ ftd/Ph 
wkofeN ftu t/udk oj/, T[;B{z ;EkJh okPhgksB efjzd/ jB. nfijk sd ;zGt j[zdk j? id 
T[; t;s{ bJh xo/b{ wzr xZN b'udko ns/ ftd/Ph wzr tZX b'udko j't/. T[sgkdB tXD d/ 
Bkb^Bkb id bkrsK brksko xZN j[zdhnK iKdhnK jB sK t;s{ dh ehws B{z T[sgkde  xo/b{ 
wkofeN ftu fInkdk xZN BjhA eodk feT[Afe xo/b{ wzr xZN b'udko j[zdh j? gozs{ ftd/Ph 
wkofeN ftu T[j ehws xZN oZydk j? feT[Afe wzr tZX b'udko j[zdh j?. fJ; soQK T[j t;s{ dh 
tZX wksok ftd/P ftu t/u e/ tZX w[Bkck ewkT[Adk j?. fJ;s'A xo/b{ T[gG'rhnK B[{z th ckfJdk 
gj[zudk j? feT[Afe T[BQK B{z t;s{ dh ehws i' d/Dh g?Adh j? T[j okPhgksB Bk j'D dh ;fEsh s'A 
xZN j[zdh j?. 
3H b[N/ok okPhgksB (Predatory Dumping)- b[N/ok okPhgksB sd j[zdk j? id'A e[ZM 
gqsh:'rhnK B{z ;wkfgs eoB bJh J/ekfXekoh cow pj[s xZN ehws iK B[e;kB s/ ftd/Ph 
wkofeN ftu nkgDh t;s{ B{z t/udh j? ns/ id gqs:'rhnK dk nzs j' iKdk j? sK t;s{ dh 
ehws tXk fdzdh j?. fJ; soQK, T[j nkgD/ B[e;kB B{z th g{ok eo b?Adh j?. i/eo ftd/Ph 
wkofeN ftu wzr xZN b'udko j't/ sK w[Bkck tZX j' ;edk j?. 
j'o r?o^gqP[be o[ektNK (Other Non-Tariff Barriers) 

 nk:ks e'Nk, okPhgksB, tNKdok fB:zsqD, fBo:ks ;pf;vh, gqshekoh P[be, VERs nkfd d/ 
fJbktk e[ZM j'o r?o^gqP[be o[ektNK j[zdhnK jB, fiBQK dk ;zfygs toDB j/mK ehsk frnk j?. 
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2H3H3H5H1H ;oekoh t;{bh (Government Procurement) 

;oeko nkgD/ ftGkrK dh b'V bJh b'VhAdhnK t;sK ns/ ;/tktK bJh xo/b{ ns/ ftd/Ph 
g{osh^eofsnK d/ ftu G/d eodh j?. fJj G/d eJh soQK dk j' ;edk j?. e[ZM d/PK ftu xo/b{ 
t;sK ns/ ;/tktK gqkgs eoBk ekB{zBh s"o s/ Io{oh j? Gkt/A ftd/PK s'A T[j xZN ehwsK s/ fwb/ 
sK th. T[dkjoB ti'A, nwoheh yohd' nfXfB:w (Buy-American Act) d/ nzsors nwohek 
d/ ;oekoh ftGkrK iK J/iz;hnK B{z xo/b{ fBftdktK (bids) jh wzi{o eoBhnK j[zdhnK jB Gkt/A 
xo/b{ fBftdktK ftd/Ph fBftdktK s'A 12 gqshPs sZe tZX feT[A Bk j'D. oZfynk ftGkr d/ 
wkwb/ ftu fJj 50 gqshPs tZX j'D s/ th wkB: j[zdk j?. j'o eJh d/PK ftu ;oekoh yohd 
bJh fBftdktK xo/b{ g{osheofsnK okjhA jh nkwzfsqs ehshnK iKdhnK jB. igkB ;oeko 
ftd/Ph fBftdktK s/ ftuko BjhA eodh. ftd/Ph ;gbkfJoI dhnK fBftdktK d/ ft;sqs fttoB 
fJ; soQK Bkb fby/ iKd/ jB fe ftd/Ph ;gbkfJoI B{z nZv ehsk ik ;e/. fJ;dk T[d/P xo/b{ 
T[d:'r dh wdd eoBk j[zdk j?. fJ;dk gqGkt gqP[be fijk j[zdk j? gozs{ wkbhJ/ ofjs j[zdk 
j?. n;b ftu ;oeko okjhA t;{b ehshnK rJhnK t;sK ns/ ;/tktK dh ehws tZX iKdh j?. 
2H3H3H5H2H ;hwk P[be w[bzeD ns/ torheoB (Customs Valuation and 

 Classification) 

ne;o ;hwkP[be nfXekoh nk:ks dk w[bzeD t;s{nK bJh fBoXkos gqP[be do s'A tZX 
eod/ jB. T[dkjoB bJh ngq?b 1979 sZe nwohek ftu e[ZM o;kfJDK d/ nk:ks dk w[bzeD 
phie s/ fbyh ehws d/ w[skpe brkT[D dh pikfJ nwohek ftu T[sgkds nwoheh o;kfJD 
d/ E'e w[Zb iK i' fInkdk j't/ w[skpe brkT[Ad/ ;B. ;hwk P[be w[bzeD dk fJZe j'o sohek 
ikD^p[ZM e/ wkb SZvD ftu d/oh eoBk sK fe nk:kfss t;sK dh bkrs tZX ikt/ fit/A fe 
nk:ks gqP[be eodk j?. fJ; d/ fJbktk ;hwk P{be ;{uh ftu pj[s ;kohnK t;sK dk toDB 
j[zdk j? ns/ jo fJZe tor bJh gqP[be nfXekoh ne;o t;sK dk nkgDk torheoB T[ZuhnK 
doK s/ eoe/ fInkdk gqP[be brkT[Ad/ jB. nfijhnK gqfeqnktK nk:ks o'edhnK jB feT[Afe 
fJ; Bkb t;sK wfjzrhnK ns/ xo/b{^pkIko ftu r?o^j'V tkbh j' iKdh j? fJ; s'A nk:kseK 
ftu nfBPfussk g?dk j' iKdh j?. 
2H3H3H5H3H nk:ks bkfJ;?Af;zr gqfeqnktK (Important License Procedure) 

pj[s ;ko/ d/P nk:ks o'eD bJh ifNb ns/ wfjzrh nk:ks bkfJ;?Af;zr gqfeqnktK ngBk b?Ad/ 
jB. nk:ks bkfJ;?A; ne;o T[Zuh p'bh d/D tkfbnK B{z fdZs/ iKd/ jB. j'o wkwfbnK ftu 
nk:kseK B{z nk:ks bkfJ;?A; jk;b eoB bJh w'Nh oew ;oeko d/ e'b iwQk eotkT[Dh g??Adh 
j?. fJ;d/ fJbktk gqPk;Be o/Ve/ jB i' nk:kseK B{z bzp/^bzp/ ckow GoB, gofwN jk;b 
eoB ns/ ;hwP[be ftGkr s'A wkb S[vkT[D nkfd ftu ;fjDhnK g?AdhnK jB. fJj gqfeqnktK 
gqP[be dh soQK jh nk:ks ftu o[ektN g?dk eodhnK jB. 
2H3H3H5H4H ;EkBh: nzP tNKdok (Local Content Regulations) 

pj[s ;ko/ ftek;Phb d/PK ftu eko, NhHthH ezfgT{No; nkfd fijhnK fBofws t;sK dk 
nk:ks gqshpzfXs j[zdk j? i/eo ;EkBh: nzP tNKdfonK B{{z g{ok BjhA eod/. T[dkjoB ti'A 
Gkos ftu ftd/Ph eko fBowksktK B{z Gkos ftu pD/ ;g/no gkoN; d/ o{g ftu ekch 
;EkBh: nzP oZyDk j[zdk j?. nfijk ;EkBh: ;g/no; T[sgkdeK B{z ftd/Ph w[ekpb/ s'A pukT[D 
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bJh ehsk iKdk j?. fJ; soQK d/ ;EkBh: nzP d/ tNKdo/ tgko s'A tZX ftd/Ph fBt/P B{z 
fBo^T[sPkjs eod/ jB. 
2H3H3H5H5 seBheh o[ektNK (Technical Barriers) 

seBheh o[ektNK eJh soQK dhnK j[zdhnK jB i' nk:ks B{z o'edhnK jB. fJ; ftu f;js ns/ 
;[oZfynk tNKdok, ;ckJh ftfB:w, T[d:'fre wkBe, b/pfbzr ns/ g?e/fizr tNKdo/ nkfd 
nkT[Ad/ jB. fJj tNKdo/ ftd/Ph g{osh eofsnk s/ T[BQK d/ wkb dk nk:ks pDkJh oZyD bJh 
tkX{ bkrsK sK Gko bZd fdzd/ jB. T[dkjoB bJh nwohek ftu ftd/Ph eko fBowksktK B{z T[E/ 
T[sgkdB bJh nwoheh ;[oZfynk ns/ X{znK fBek;h fB:zsqD fB:wK dk gkbB eoBk Io{oh j?. 
fJjh f;js fwnkoK d/ pko/ ftu fejk ik ;edk j?. G'iB t;sK d/ nk:kseK B{z ftP/P r[Dsk, 
g?e/fizr ns/ j'o fwnkoK dh b'V j?. 

;t?^nfGnk; gqPB 
gqH1H fBo:ks ;pf;vh eh jz[[zdh j? < 
gqH2H okPhgsB s'A eh Gkt j? < 
gqH3H ;t?Se fBo:ks o[ektNK s'A eh Gkt j? < 
gqH4H r?o^gqP[be o[ektNK dh ftnkfynk eo' < 
r?o^gqP[be o[ektNK pBkw gqP[be (NTBs v/s Tariffs) 

fJBQK ;G r?o^gqP[be o[ektNK ftu nk:ks B{z xZN eoB dh gqftosh j? ns/ T[BQK dk gqGkt 
gqP[beK fijk jh j?, fco th fJBQK dh s[bBk ftu gqP[beK d/ e[ZM bkG th jB L 
1. gqP[be pkIko ftt;Ek ftu wksq rVpVh g?dk eod/ jB idfe NTBs T[; B{z 
 ft;Ekfgs eo fdzdh j?. 
2. gqP[be gkodoPh jB feT[Afe fJBQK B{z jo ftnesh ns/ ;zrmB d/y ;edk j?. fiE/ 
 sZe gqshPs iK w[Zb w[skpe P[be dk ;[nkb j? gozs{ NTBs b'eK s'A b[eh ofjzdh j? 
 fiBQK d/ bkr{ j'D dk T[BQK B{z gsk BjhA uZbdk. 
3. gqP[beK B{z bkr{ ns/ ukb{ eoB ftu ;obsk s/ ;j{bs ofjzdh j? idfe e[ZM NTBs d/ 
 pko/ ftu nfijk BjhA j?. 
4. gqP[be ;oeko d/ bJh wkbhnk (Revenue) g?dk eod/ jB idfe NTBs s'A pj[s E'VQk 
 wkbhnk jk;b j[zdk j?. 
5H NTBs s'A gqP[beK dh s[bBk ftu ;z;kXBK dh ekDh^tzv tZX j[zdh j?.  
 NTBs s'A gqP[beK dh ;q/Pmsk tZX j'D s/ th ;oekoK ftd/Ph w[ekpb/ s'A 
noEftt;EktK, T[gG'rhnk ns/ T[sgkdeK B{z pukT[D bJh NTBs B{z gfjb fdzdh j?. 
nkofEe ftek; B{z T[sPkjs eoB ftu tgko o[ektNK dh G{fwek (Role of Trade 

Restrictions in Promoting Economic Development) 

ftek;Phb d/P pj[s ;kohnK tgko o[ektNK fit/A nk:ks bkfJ;?A; ns/ wksqkswe gqshpzX 
ngBkT[Ad/ jB. fJ;d/ fJbktk e[ZM r[gs nk:ks P[be j[zd/ jB fit/A ;N?g eo, pzdorkj 
P[be, nr/sh xZN'^xZN iwK^okPh  b'VK nkfd. r?o^gqP[be o[ektNK d/ fJbktk e[ZM gqP[be 
nfij/ jB i' tgko s/ o'e brkT[Ad/ jB. eJh soQK dh tgko o[ektNK LDCs d/ ftek; B{z 
T[sPkjs eoB ftu fJ; sohe/ Bkb wdd eodh j?. 
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1. ;zoePD (Protection)- gqP[be ns/ r?o^gqP[be o[ektNK xo/b{ pkIko B{z ftd/Ph 
w[ekpbk yk;eo nzsookPNoh fBrwK s'A pukT[Adh j?. fJj T[Zuh ehws tkb/ xo/b{ 
T[sgkdeK B{z tZv/ g?wkB/ s/ T[sgkdB dhnK feckfJsK f;ykT[D ns/ fJ; soQK gqsh 
fJekJh bkrs ns/ ehwsK ftu ewh eoB ftu wddrko j[zd/ jB. cb;o{g, T[j Bk 
f;oc xo/b{ pkIko bJh ;r'A fBo:ks bJh nkgDk T[sgkdB nZr/ ub e/ fpBK ;zoePD 
gqP[be d/ eoB :'r j' iKd/ jB. 

2. G[rskB ;zs[bB ftu ;[Xko (Improving Balance of Payments)- ftek;Phb d/PK 
okjhA tgko ftu yVhnK ehshnK rJhnK o[ektNK s'A G[rskB ;zs[bB ftu wdd fwbdh 
j?. nfij/ d/PK dh eZu/ wkb bJh wzr, g{zihrs T[geoB, T[gG'rh t;sK nkfd dh wzr 
T[BQK d/ fBo:ks bJh ftd/Ph wzr s'A fInkdk s/Ih Bkb tXdh j?. T[j w[ZYbhnK t;sK 
fBo:ks eod/ jB fiBQK dh ftd/Ph wzr xZN j[zdh j? fJ; bJh T[j fJBQK d/ pdb/ 
t;s{nK dk nk:ks BjhA eo gkT[Ad/ jB. fJ; soQK G[rskB n;zs[bB g?dk j[zdk j?. 
gqP[be, e'Nk nkfd fij/ tgko gqshpzX Bk f;oc ;oeko bJh wkBhnk i[NkT[Ad/ jB 
;r'A xo/b{[ T[d:'rK d/ ftek; ftu th ;jkfJe j[zd/ jB. cb;o{g nk:ks xZN j' iKdk 
j?, fBo:ks tXdk j? ns/ d/P ftd/Ph g{zih g?dk eoB :'r j' iKdk j?, fi; s'A G[rskB 
P/P ftu ;zs[bB j[zdk j? ns/ ftd/Ph foD xZN j' iKd/ jB. 

3. pus ns/ fBt/P ftu tkXk (Increase in Savings and Investments)- tgko 
gqshpzXK s'A T[Zu pus do ns/ fBt/P T[sPkjs j[zdk j?. id gqP[beK, bkfJ;?A;, e'Nk 
nkfd fij/ tgko gqshpzX xo/b{ T[d:'r B{z ftd/Ph w[ekpb/ s'A pukT[D bJh brkJ/ iKd/ 
jB sK T[sgkde nkgDh t;s{ dh ehws tXkT[D:'r j' iKd/ jB ns/ fInkdk w[Bkck 
ewkT[Ad/ jB. id fJ; w[Bkc/ B{z puk e/ w[V fBt/P ehsk iKdk j? sK T[Zu do s/ g{zih 
;zu? ns/ noEftt;Ek ftu ftek; j[zdk j?. ftd/Ph g{zih id ftek;Phb d/PK d/ xo/b{ 
T[d:'r d/ ftek; ftu wdd eodh j? sK w[Bkck jk;b j[zdk j? i' nzPe o{g Bkb xo/b{ 
T[d:'rK ftu jh w[V fBt/P eo fdZsk iKdk j?. 

4. T[sgkdesK ftu tkXk (Increase in Productivity)- id tgko gqshpzXK d/ nzsors 
gqsZy ftd/Ph g{zih fBt/P dh wzi{oh fdZsh iKdh j? sK LDCs B{z nkX[fBe T[d:'fre 
seBhe ns/ ikDekoh dk ckfJdk fwbdk j?. T[j T[d:'fre e[Pbsk ns/ nkX[fBe 
seBkb'ih d/ f;oiB okjhA xo/b{ T[d:'rK dh seBheh ekoie[Pbsk tXk fdzd/ jB, 
fi; s'A tX/o/ ftP/PheoB j[zdk j? ns/ T[sgkdeK ftu tkXk j[zdk j?.  

5. o[Irko ftu tkXk (Increase in Employment)- id tZy'^tZy tgko gqshpzXK dk 
;zoePD xo/b{ T[d:'r B{z fwbdk j? sK LDCs ftu feosh tor B{z bkGekoh o[Irko d/ 
w"e/ fwbD bZrd/ jB. 

6. iBse wkbhJ/ ftu tkXk (Increase in Public Revenue)- tgko ns/ gqP[be ns/ 
r?o^gqP[be gqshpzXK s'A ;oekoh wkbhJ/ ftu tkXk j[zdk j?. pzdorkjK ns/ ;hwk 
u"ehnK s/ nk:kfss t;sK s/ br/ w[Zb w[skpe ns/ gqshPs eoK s'A gqkgs wkbhnk ;G 
s'A ;;sk ns/ ;oekoh wkbhnk gqkgs eoB dk ;G s'A e[Pb ns/ ;"yk sohek j?. 
tgko gqshpzXK s'A nofis ehs/ ikD tkb/ wkbhJ/ d/ j'o sohe/ nk:ks bkfJ;?A;, e'Nk, 
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fBbkwh, nk:kseK okjhA nk:ks d/ w[Zb d/ pokpo ;oekoh \IkB/ ftu iwQk ehsh ikD 
tkbh xZN'^xZN iwQK okPh. fJ; soQK nk:ks s/ brkJ/ rJ/ P[be LDVs okjhA nk:ks 
s/ brkJ/ eoK B{z fJeZmk eoB ftu w[ekpbsB ;ob j[zd/ jB. 

7. nksw^fBoGosk (Self-Reliance)- LDCs d/ bJh T[d:'fre nksw^fBoGosk gqkgs 
eoB ns/ nkofEe fBoGosk d{o eoB bJh nk:ks gqshpzX ;G s'A wjZstg{oB ;kXB 
j?. xo/b{ T[d:'r B{z ;zeoPD d/ e/ ns/ nk:ks gqsh;EkgB T[d:'rK dh ;EkgBk eoe/, 
tZvh pus okjhA g{zih ;oiB tXk e/, fBt/P ns/ w[Bkck, G[rskB ;zs[bB ftu ;[Xko 
ns/ ftd/Ph foD xNk e/, tgko gqshpzX nksw^fBoGosk d/ Nhu/ B{z jk;b eoB ftu 

LDCs dh wdd eod/ jB.  
2H3H6H bzp/ T[ZsoK tkb/ gqPB  
1. r?o^gqP[be o[ektNK s'A nkgDk eh Gkt j? < ;zy/g ftu ;gZPN eo'. 
2. ;t?ZSe fBo:ks o[ektNK (VERs) eh jB < fBo:kse ns/ nk:kse d/PK s/ fJBQK d/ 
 gqGktK dh ftnkfynk eo' < 
3. fBo:ks ;pf;vhnK eh jB< nk:kse ns/ fBo:kse d/PK s/ fBo:ks 
 ;pf;vh d/ gqGktK dh ftnkfynk eo'. 
4. gqshekoh P[be eh j? < fBo:kse ns/ nk:kse d/PK s/ fJ; d/ gqGktK dk ftPb/PD  eo'. 
5. xZN^fte;s d/PK d/ nkofEe ftek; B{z T[sPkjs eoB ftu tgko gqshpzXK dh G{fwek 
 s/ uouk eo'. 
6. VERs fBo:ks ;pf;vh, gqshekoh P[be s/ B'N fby'. 
2H3H7H S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB 
TH ;t?Se fBo:ks o[ektNK s'A s[jkvk eh Gkt j? < 
nH r?o gqP[be o[ektNtK dh ;zy/g ftu ftnkfynk eo' < 
JH fBo:ks ;pf;vh d/ gqGktK dh ftnkfynk eo' < 
;H okPhgsB d/ tgkfoe d/Pk s/ eh gqGkt g?Adk j? < 
2H3H8H  fJ; gkm ftu n;hA gfVQnk j? fe fet/A r?o^gqP[be o[ektNK nzsookPNoh tgko B{z 
gqGkfts eodhnK jB. xo/b{ t;sK d/ gZy u ns/ ftd/Ph t;sK *u ftG/d eoB bJh ;oeko 
okjhA fJZe gqPk;fbe T[gkn j[zd/ jB. ;t?~Se fBo:ks o[ektN VERs fJZe nfijk ;wM"sk j? 
i' fBo:kse d/P d/ fBo:kseK iK ;oeko okjhA nk:kse d/P d/ Bkb T[; d/ fBo:ksK B{z 
;hws eoB bJh ehsk iKdk j?. fJj nk:kse d/P okjhA sd ehsk iKdk j?, id T[;dk xo/b{ 
T[d:'r tZv/ g?wkB/ s/ nk:ksK okjhA ghVs j[zdk j?. fBo:ks ;pf;vh fe;/ ;oeko okjhA fJZe 
fBo:kse cow (iK T[sgkde) B{z fdZsh ikD tkbh nkofEe wdd j? sK fe fBo:ks t;sK dh 
ehws ftu ewh ehsh ik ;e/. 
2H3H9H gVQB:'r g[;seK 
n?wHn?bH fMzrB L  nzsookPNh tgko 
D.K. Salvatore : International Economics 

Bo Soderstone & Geoffrey Reed : International Economics 
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               nzso ok;aNoh noE;ak;so 

gkm BzL 2H4  
 

nzsookPNoh nkofEe J/eheoB L d' gZyh ns/ pj[^gZyh tgko gqpzX 
(International Economic Integration : Bilateral and Multilateral Trade 

Arrangements) 
 

2H4H1 noE 
2H4H2 gkm d/ T[d/P 
2H4H3 J/eheoB d/ fe;wK$o{g 
2H4H4 J/eheoB d/ ckfJd/ iK T[d/P 
2H4H5 d'^gZyh tgko gqpzX ns/ pj[^gZyh tgko gqpzX 
 2H4H5H1 d' gZyh tgko gqpzX 
 2H4H5H2 pj[ gZyh tgko gqpzX 
2H4H6  ;koK; 
2H4H7 S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB 
2H4H8 tZv/ T[FZsoK tkb/ gqPB 
2H4H9  gVQB:'r g[;seK 
 
2H4H1 noE (Meaning) 

fNBpoiB (Tinbergen) B/ nzsookPNoh nkoEe J/eheoB B{z fJ; soQK gfoGkPs ehsk j?L 
“nzsookPNoh noEftt;Ek dk ;G dk tZX b'VhAdk YKuk yVk eoBk, fJPNsw ekoieoB dhnK 
pBkT[Nh o[ektNK d{o eoBk ns/ ;G b'VhAd/ sZsK d/ skbw/b iK J/eheoB B{z ikD^p[ZM e/ gq;s[s 
eoBk.”1 fJj gfoGkPk n;gPN th j? ns/ ftnkge th. n;gPN s/ fJ; bJh j? fe fJj ;G 
s'A tZX b'VhAd/ YKu/ d/ fBowkD dh rZb efjzdh j? gozs{ nzsookPNoh nkoEe J/eheoB d/ YKu/ dh 
gqfeqsh dk fpnkB BjhA eodh. fJj gfoGkPk pj[s fInkdk ftnkge fJ; bJh j? fe fJj 
nkoEe J/eheoB d/PK d/ ro[Zg s'A BjhA ;r'A “nzsookPNoh noEftt;Ek” Bkb ;zpzXs eodh 
j?. ;btkN'o (Salvatore) dh gfoGkPk ;ob j?. T[;d/ w[skpe, “fJj f;oc nkg; *u i[VB 
tkb/ okPNoK d/ ftu tgko o[ektNK B{z ftG/dkswe s"o s/ xZN iK ysw eoB dh tgkoe Bhsh 

                                                           
1
  International economic integration is "the creation of most desirable structure of international economy, 

removing hindrances to the optimum operation and introducing deliberately all desirable elements of 

coordination or unifirmation"-J. Tinbergen.      
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j?.”2 fJ; bJh nzsookPNoh nkoEe J/eheoB T[; fBoD/ iK gqfeqnk B{z gqrNkT[Adk j? fi;d/ 
nzsors d' iK d' s'A tZX d/P, w"i{d okPNoh ;hwktK dhnK o[ektNK ns/ ftG/dK B{z ;wkgs eoe/ 
fwb iKd/ jB ns/ nkg; *u fJe tZvk nkoEe gqd/P pDk b?Ad/ jB. 
pbk;k (Balassa) nkoEe J/eheoB B{z “fJe gqfeqnk ns/ ftt;kfJnK dh fJe ;fEsh d'BK dk 
o{g” wzBdk j?. gqfeqnk d/ o{g *u fJ; ftu T[j T[gkn Pkwb jB fijBK dk T[d/P tZy'^tZy 
okPNoK dhnK nkoEe fJekJhnK d/ ftu ftG/d ysw eoBk j?. ftt;kfJnK dh ;fEsh d/ o{g 
*u fJ;B{z okPNoK d/ ftu tZy'^tZy soQK d/ ftG/d dk BK gkfJnk ikDk gqrN ehsk ik ;edk j?. 
fNBpoiB B/ nkofEe J/eheoB dh gfoGkPk ;gZPN eoB bJh foDkswe (negative) ns/ 
XBkswe (positive) J/eheoB *u G/d ehsk j?. fNBpoiB d/ nB[;ko foDkswe J/eheoB dk 
;pzX nkoEe J/eheoB d/ T[jBK gZyK Bkb j? fijBK d/ nzsors ftseo/ ysw ehs/ iKd/ jB 
ns/ w?Apo d/PK d/ ftu t;sK d/ fbnkT[D fbikD s'A gqshpzX T[mk bJ/ iKd/ jB. d{i/ gk;/, 
XBkswe J/eheoB d/ nzsors w"i{d ;z;EktK ns/ Bhsh T[geoDK *u ;'X ehsh iKdh j? ns/ Bt/A 
Bhsh T[geoD ngBkJ/ iKd/ jB sKfe nkoEe gqd/P d/ nzdo piko fteqshnK ysw ehshnK ik 
;eD. n;b *u nkoEe J/eheoB Gkt/A foDkswe j'D iK XBkswe T[;dk T[d/P t;sK ns/ 
T[sgkdB d/ ;kXBK dh fpBQK fe;/ o[ektN s'A brksko gqfsfefonk B{z ekfJw oZyDk ns/ gqd/fPe 
ro[Zg d/ okPNoK *u G/dGkt ;wkgs eoBk j?. 
fJj f;oc nkg; *u i[VB tkb/ okPNoK d/ ftu tgko o[ektNK B{z ftG/dkswe s"o s/ xZN iK 
ysw eoB dh fJZe^d{i/ s'A nk:ksK s/ gqP[be xZN eoe/ w?Apo okPNoK B{z soihjg{oB ftjko 
d/Dk gozs{ okPNo wzvb soihjg{oB gqDkbh d/ pkjo s'A nk:ksK s/ T[FZu/ gqP[be ekfJw oZyDk 
;h. 
 
2H4H2 gkm d/ T[d/P 
fJ; gkm ftu n;hA nkofEe J/eheoB dk noE T[;d/ T[d/P ns/ nkofEe J/eheoB dhnK 
fejVhnK^fejVhnK fe;wK jB pko/ gVQKr/. d' gZyh s/ pj[^gZyh tgko gqpzX pko/ ft;Eko Bkb 
ikDekoh jkf;b eoKr/. 
2H4H3 J/eheoB d/ fe;wK$o{g (Types of Integration) 

okPNoK *u nkoEe J/eheoB d/ bJh gzi soQK dhnK fe;wK jB i' fJ; soQK jBL 
1H soihjg{oB tgkoe gqDkbh (Preferential Trading System)L^ fJj nkofEe 

J/eheoB dk ;G s'A gfjbK o{g ;h, fi; dh ;EkgBk 1932 *u fpqfN; oki d/ 48 
okPNowzvb d/PK B/ ehsh. fJ;dk T[d/P fJe^d{i/ s'A nk:ks s/ gqP[be xZN eoe/ w?Apo 
okPNoK B{z soihjg{oB ftjko d/Dk ;h, gozs{ okPNowzvb soihjg{oB gqDkbh d/ pkjo 
s'A nk:ks s/ T[FZu/ gqP[be ekfJw oZyDk ;h. fJj nkoEe J/eheoB dh fYZbh fe;w ;h 
i' r?N fB:w (GATT Rules) pBkT[D d/ pknd ysw j' rJh. 

2H w[es tgko y/so (Free Trade Area)L^ fJ; fe;w d/ J/eheoB ftZu ro[Zg d/ w?Apo, 
nkg; *u s/ gqP[be ns/ j'o tgko o[ektNK ysw eo fdzd/ jB, go jo fJe w?Apo d/P, 

                                                           
2
  "It is the commercial policy of discriminatively reducing or eliminating trade barriers only among the 

nations joining together".- D. Salvatore. 
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r?o^w?Apo d/PK d/ Bkb nkgDk gqP[be, tgko gqshpzX ns/ tDie BhshnK pDkJh oZydk 
j?. w[es tgko y/soK *u w?Apo d/PK B{z nkg; *u Pkwb ;hwk oZyD dh b'V BjhA. fJ; 
ftu nkoEe J/eheoB f;oc nzsj^y/so tgko (Intra-area Trade) s/ nXkos j?. 
:{ogh w[es tgko n?;';hJ/PB (European Free Trade Association-EFTA) ns/ dZyDh 
nwoheh w[es tgko y/so (Latin American Free Trade Area-LAFTA) fijBK dk 
;EkB 1980 *u b?fNB nwoheh J/eheoB n?;';hJ/PB (Latin American Integration 

Association) B/ b? fbnk. fJj gqd/fPs nkoEe J/eheoB d/ w[es tgko y/so d/ 
T[dkjoB jB. 

3H e;Nw :{BhnB (Customs Union)L^ e;Nw :{BhnB *u Gkr b?D tkb/ d/P pkjo dh 
d[BhnK s'A nk:ks s/ fJe ;KMk pkjoh gqP[be ns/ tDie Bhsh ngBKd/ jB ns/ nkg; 
d/ ;G gqP[be ns/ tgko gqshpzX ysw eo fdzd/ jB. fJ; soQK e;Nw :{BhnB *u, 
r?o^w?Apo d/PK d/ Bkb tgko ;pzXK *u :{BhnB d/ ;G w?Apo fJe fJekJh d/ o{g *u 
ekoi eod/ jB. :{ogh w?Apo (European Community-EC) fJe e;Nw :{BhnB j?. 
w[es tgko y/so ns/ e;Nw :{BhnB fJe^d{i/ Bkb fJ; rZb'A fwbd/^i[bd/ jB fe 
w?Apo d/PK d/ ftu fpBK gqP[be t;sK fbnkJhnK ns/ fbikJhnK iKdhnK jB. go 
T[jBK *u tZyosk fJj j? fe fiZE/ w[es tgko y/so *u jo fJe d/P r?o^w?Apo d/PK d/ 
Bkb nkgDk^nkgDk gqP[be brkT[Adk j?, T[E/ e;Nw :{BhnB r?o^w?Apo d/PK s/ ;KMk 
gqP[be brkT[Adh j?. 

4H ;KMk pIko (Common Market)L^ ;KMk pIko w?Apo okPNoK dk J/eheqs pIko y/so 
j? fi; ftZu t;sK, ;/tktK ns/ T[sgkdB d/ ;kXB fpBQK fe;/ o[ektN s'A nk ik ;ed/ 
jB. ;KM/ pIko *u, T[sgkdB ns/ ;kXB pIko J/eheqs j[zd/ jB. n;b *u ;KMk pIko 
e;Nw :{BhnB fB:w B{z j'o nZr/ tXkT[Adk j? feT[Afe fJj w?Apo d/PK *u t;sK d/ 
Bkb^Bkb feos ns/ g{zih d/ th fpBQK o[ektN s'A nkT[D dh gqtkBrh fdzdk j?. 

5H nkoEe :{BhnB (Economic Union)L^ nkoEe :{BhnB w"fdqe, okie'Ph ns/ j'o 
BhshnK *u skbw/b ;Ekgs eodh j? fit/A tNKdok do, wkb^Y[nkJh, T[d:'re, ;wkie 
BhshnK nkfd. fJ; soQK ;KMk pkjoh gqP[be ns/ ;KMhnK xo/b{ BhshnK ngBkT[D d/ 
;zpzX *u nkoEe :{BhnB d/ w?Apo d/PK d/ ftu ekch skbw/b jz[dk j?. :{ogh ;w[dk: 
(EC) dk T[d/P nyho nfijh jh nkoEe :{BhnB pBkT[Dk j?.  

 
2H4H4 J/eheoB d/ ckfJd/ iK T[d/; (Benefits or Motives of Integration) 
 nzsookPNoh nkoEe J/eheoB d/ gqd/Pe ro[Zg d/ w?ApoK B{z eJh soQK Bkb ckfJdk j[zdk 
j?L  
1H fJ;s'A w?Apo okPNoK *u ;z;kXBK dh fpjso tzv jz[dh j?. 
2H fJ;s'A seBkb'iheb pdbkT[ j[zd/ jB ns/ g{zih dk nzsotkj tZXdk j? fi;d/ cb;o{g 

;kXB nkrsK dh e[nkfbNh ns/ wksok *u ;[Xko jz[dk j?. 
3H s[bBkswe ckfJfdnK s/ nXkos ftfPPNheoB d/ ekoB T[sgkdB tZXdk j?. 
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4H nkoEe J/eheoB s'A g?wkB/ feckfJsK dk ckfJdk fwbdk j[zdk j? fi;s'A T[sgkdB tZXdk 
j?. 

5H fJ;s'A tgko eoB dh ;fEsh fpjso j'D Bkb tgko dh wksok tZXdh j?. 
6H fJ;s'A pkeh d[BhnK d/ Bkb gqd/fPe ro[Zg dhnK tgko PosK *u ;[Xko j[zdk j?. 
7H feT[Afe w?ApoK ftZu w[ekpbk tZXD Bkb ro[Zg d/ nzdo nkoEe e[Pbsk tZXdh j?. 
8H w?Apo d/PK d/ ftu ;kXB rshPhbsk tXdh j?. 
9H w?ApoK B{z skbw/b tkbhnK w"fdqe ns/ okie'Ph BhshnK s'A ckfJd/ jk;b j[zd/ jB. 
10H id ;;shnK ns/ tXhnK t;sK fwbdhnK jB sK o[Irko d/ w"e/ ns/ nkwdB tXdh j? 

fi;s'A b'eK dk ihtB^gZXo tXdk j?. 
11H w?Apo okPNo g{oB o[Irko[, nkoEe tkX/ dhnK T[uhnK doK ns/ nkwdB n;wkBsktK 

d/ ;KM/ Nhu/ jk;b eod/ jB. 
2H4H5 d'^gZyh tgko gqpzX ns/ pj[gZyh tgko gqpzX 
2H4H5H1 d' gZyh tgko gqpzX  
d' gZyh tgko gqpzX s'A Gkt j? id tgko ns/ G[rskB e/tb d' d/PK ftueko ehsk iKdk j? 
noEks nk:ks ns/ fBo:ks d/ d/PK ftukb/ f;X/ o{g ftZu j[zd/ jB ns/ pj[s ;ko/ d/PK ftZu 
pj[^gZyh nkXko s/ BjhA ehs/ iKd/. tgko eo oj/ d't/A d/P nk:ks, fBo:ks ns/ tNKdok 
ezNo'b nkg;h ;wM Bkb bkr{ eod/ jB. d't/A d/P nkg; ftZu ;wM"sk eod/ jB fe fejVhnK 
t;sK T[BQK B/ fJZe d{i/ s'A nk:ks eoBhnK jB ns/ T[BQK T[FZs/ brD tkb/ N?foc dh eh eh do 
j't/rh. fJ; s'A fJbktk T[j nkg;h rZbpks d/ nkXo T[FZs/ fJj th sfj eo b?Ad/ jB fe T[BQK 
okjhA ehs/ ik oj/ nkg;h tgko s/ j'o fe; fe;w dhnK tNKdoK iK tgko o'eK brkJhnK 
ikDrhnK. don;b d'tK ;z;ko :[ZXK ftukb/, yk; eoe/ 1930 d/ wzdtkV/ d"okB nzso^okPNoh 
tgko dh wksok pj[s fro rJh ;h fi; eoe/ pj[s ;ko/ d/P fJZe d{i/ Bkb w[ekpb/ d/ nkXko s/ 
nkgDh nkgDh w[Zdok dk ntw[ZbD eoB bZr gJ/. Bkb jh nfij/ d/P nkgD/ nkgD/ tgko B{z 
tXkT[D bJh fJZe d{i/ Bkb d'^gZyh tgko ;wM"fsnK d/ nkXko s/ tgko eoB bZr gJ/. ;gPN 
j? fe d'^gZyh tgko gqpzX seohpB tNKdok tgko Bkb jh fwbdk i[bdk j?. nkw s"o s/ d'^gZyh 
tgko ;wM"s/ dhnK j/m fbyhnK fe;wK j' ;edhnK jB. 
(1) fBek;h^;wM"sk (Clearing Agreement)L^ fJ; ;wM"s/ okjhA d'tK d/PK dhnK 

;oekoK fJZe d{i/ B{z foD^;j{bsK gqdkB eodhnK jB. jo/e d/P dh ;oeko nkgD/ 
d[nkok fBo:ks ns/ nk:ks ehshnK ikD tkbhnK t;sK dh fJZe ;{uh fsnko eodh 
j?. T[; ;{uh ftZu'A fJZe d/P d/ nk:ks eosk B{z d{i/ d/P d/ fBo:ks eosk s'A t;sk 
\ohdD t/b/ G[rskB eoB bJh ftd/Ph w[dok dh b'V BjhA g?Adh. T[j e/tb nk:ks 
ehshnK rJhnK t;sK d/ w[Zb d/ pokpo nkgD/ d/P dh eoz;h T[;d/ d/P dh ;oeko gk; 
iwQK eotk fdzdk j?. id fe d{i/ d/P d/ nk:ks^eosk B{z T[; d/ d/P dh ;oeko nkgDh 
eoz;h ftZu'A G[rskB eo fdzdh j?. tgko ;w/A (i' nkw eoe/ fJZe ;kb iK fJ; s'A tZX 
fizBh d/o bJh d'^gZyh tgko ;wM"sk ehsk iKdk j?) d/ nzs s/ d'tK d/PK dhnK ;oekoK 
nkgD/ b?D d/D dk fj;kp feskp eoe/ G[rskB eo d/AdhnK jB. nfijk G[rskB iK sK 
j'o t;sK fBo:ks eoB Bkb iK fco ftd/Ph eoz;h ftZu s/ iK fco ;'B/ d/ o{g ftu eo 



n?wHJ/H (noE ;ak;aso) Gkr d{ik 43 goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh) 

 

 

fdZsk iKdk j?. fJ; dk fJe j'o sohek th j[zdk j?, T[j j? foD B{z e[M ;w/A bJh nZr/ gk 
fdZsk iKdk j?. 

(2) G[rskB ;wM"sk (Payment Agreement)L^ nfijh ;fEsh nXhB G[rskB eoB bJh 
tNKdok fpbK dk gq:'r ehsk iKdk j?. fJ; ftZu pj[s ;kohnK t;sK ns/ ;/tktK B{z 
Pkfwb eo fbnk iKdk j?. d't/A d/P fJZe yk; tNKdok do bJh ;fjws j' iKd/ jB ns/ 
t;sK d/ b?D d/D bJh ftd/Ph w[dok dk gqpzX eod/ jB. i/eo d'tK d/PK ftu'A fJe 
nk:ks Bkb'A fInkdk fBo:ks eo fojk j't/ sK fJj d{i/ d/P B{z efj ;edk j? fe T[j 
T[;B{z ftd/Ph w[dok d/t/ sK fe G[rskB pkeh B{z mhe ehsk ik ;e/. i/eo d{ik d/P gfjb/ 
d/ fJj p/Bsh BjhA wzBdk sK T[j d{i/ d/P s'A nkgD/ fBo:ks xNkT[D dh Xweh d/ ;edk 
j?. fJZe j'o ;fEsh th j' ;edh j?. i/eo fJZe d/P d{i/ d/P s'A eoIk b?Adk j? sK gfjbk 
d/P d{i/ d/P Bkb fJj ;wM"sk eo ;edk j? fe T[j T[; B{z fInkdk fBo:ks eoB dh 
nkfrnk d/t/ sK fe T[j tX/ j'J/ fBo:ksK s'A gqkgs ehsh ftd/Ph w[dok B{z T[;dk foD 
T[skoB bJh tos ;e/. d{i/ ;z;ko :[ZX s'A pknd v?Bwkoe B/ fcBb?Av B{z 30 fwbhnB 
v?fB; eokT[B e/tb fcBb?Av B{z finkdk fBo:ks eoB d/ o{g ftZu jh T[Xko fdZs/ jB. 

(3) tNKdok ;wM"sk (Exchange Agreement)L^ nfij/ ;wM"s/ nXhB fi; d/P e'b 
ftd/Ph w[dok dh xkN j[zdh j?, T[j d/P fe;/ j'o d/P Bkb tNKdok ;wM"sk eo b?Adk j? 
fi;d/ nB[;ko gfjbk d/P nkgD/ d[nkok nk:ks ehsh ikD tkbh fJZe fBPfus wksok 
pdb/ d{i/ d/P B{z  fe;/ j'o t;s{ dh fJZe fBPus wksok (i' d't/A d/P nkg;h rZbpks 
okjhA sfj eod/ jB) fBo:ks eodk j?. ;zB 1947 ftZu d/P dh tzv s'A pknd e[M d/o 
Gkos ns/ gkfe;skB th nfij/ gqpzX okjhA nkg;h tgko eod/ oj/ jB. fJ;/ soQK 
1947 ftZu Gkos B/ noiBNkJhBk Bkb fJZe tNKdok ;wM"sk ehsk ;h fi; nB[;ko 
Gkos B/ noiBNkJhBk B{z 40,000 whfNqe NB gN;B t;sK d/ e/ 3,90,000 whfNqe NB 
eDe nk:ks ehsh ;h. 

 don;b d{i/ ;z;ko :[ZX s'A pknd d'^gZyh ;wM"s/ ekch gqubs j'J/.  fJ; dk w[Zy ekoB 
ftd/Ph w[dok (nzso^okPNoh sobsk) dh xkN ;h. go nfijk gqpzX pj[s d/o sZe j'Ad ftu Bk 
fojk. nzso^okPNoh w[dok czv d/ j'Ad ftu nkT[D Bkb ftd/Ph w[dok (nzso^okPNoh sobsk) 
dh ;fEsh ftZu ;[Xko j'D eoe/ nfij/ d'^gZyh tgko ;wM"s/ ekch xZN rJ/. nfij/ tgko 
;wM"s/ sK fJe w[Peb ;fEsh ns/ wIp{oh ftZu jh ehs/ iKd/ jB feT[Afe fJ; okjhA d't/A d/P 
fJZe d{i/ s'A fBo:ks ns/ nk:ks eoB bJh pZM fijh jh iKd/ jB. fi; d/ cb;o{g T[BQK B{z 
;z;ko d/ pkeh d/PK s'A (fiZE/ j' ;edk j? T[jh t;s{nK xZN ehws s/ T[gbpX j'D) nk:ks eoB 
s'A tKM/ ofjDk g?Adk j?. ;gPN j? fe d'^gZyh tgko pj[^gZyh tgko dk e'Jh tXhnk gqsh;EkgB 
BjhA j?. fJZe fj;kp Bkb d'^gZyh tgko ;wM"s/ nkoEe nkIkdh d/ okj ftZu o'Vk pDd/ jB s/ 
yZbh^piko gqDkbh d/ okj ftZu th o[ektN pDd/ jB. nZi eZb d[BhnK ftZu nzso^okPNoh tgko 
w[Zy s"o s/ pj[^gZyh nkXko s/ jh ehsk iKdk j?. e/tb^e[M e[ d/P jh d'^gZyh tgko eod/ jB. 
fJ; dk fJZe w[Zy ekoB fJj j? fe T[BQK d/PK ftZu nzso^okPNoh tgko T[BQK dhnK ;oekoK 
d[nkok ehsk iKdk j? ns/ ;oekoK d[nkok ehsk frnk tgko (;oekoK d/ gZXo s/) nkw s"o s/ 
d'^gZyh tgko B{z T[sPkjs eodk j?. 
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2H4H5H2H pj[^gZyh tgko (multilateral trade) 
pj[^gZyh tgko e/tb d' d/PK ftueko nk:ks ns/ fBo:ks sZe jh ;hfws BjhA ofjzdk pbfe d' 
s'A tZX d/PK ftueko j[zdk j?. ebk;eh (Classical) ns/ Bt^ebk;eh (New-Classical) 
noE^Pk;sohnK nB[;ko pj[^gZyh tgko y[Zb/^tgko dk jh d{ik BK j?, go fJj Io{oh BjhA fe 
pj[^gZyh tgko e/tb y[ZbQk^tgko jh j't/. pj[^gZyh tgko s/ th tZy^tZy fe;w dhnK tgkoe 
pzdPk brkJhnK iKdhnK jB. coe e/tb fJzBK jh j? fe fiE/ d' soc/ tgko ftZu d't/A d/P fJZe 
d{i/ s'A jh nk:ks ns/ fBo:ks eod/ jB T[E/ pj[^gZyh tgko nXhB e'Jh th d/P fe;/ th d/P B{z 
fBo:ks eo ;edk j? ns/ e'Jh th d/P fe;/ th d/P s'A nk:ks eo ;edk j?. nfijh ;fEsh 
ftZu jo/e d/P fJ; e'fPP ftZu j[zdk j? fe T[j nkgD/ d[nkok ehs/ ikD tkb/ nk:ks e/tb T[; 
d/P (iK d/PK) s'A jh eo/ fiZE'A T[;B{z xZN s'A xZN ehws s/ gqkgs j'D. ;gPN j? fe pj[^gZyh 
tgko ftZu jo/e d/P gfjbK Bkb'A tXhnk ;fEsh ftZu j't/rk ns/ e'Jh th gfjbK Bkb'A wkVh 
;fEsh ftZu BjhA j't/rk. fJj sK ;zGt j? fe fe;/ d/P B{z fInkdk bkG j't/ ns/ fe;/ B{z xZN go 
fJj BjhA j[zdk fe fe;/ d/P B{z fpbe[b jh e'Jh bkG Bk j't/ iK xkNk jh j't/. pj[^gZyh tgko d/ 
jZe ftZu nkw s"o s/ j/m fbyhnK dbhbK fdZshnK iKdhnK jBL 
(1) pj[^gZyh tgko nXhB ;wkie T[sgkdB (social production) tZX s'A tZX j[zdk j? feT[Afe 

nfijh ;fEsh ftZu nzso^okPNoh feos tzv ns/ w[jkos d/ bkG tZX s'A tZX ;zGt j' 
;ed/ jB. d{;o/ PpdK ftZu ;z;ko d/ ;hws T[sgkdB ;kXBK dh tZy^tZy T[d:'rK ftZu 
tos'A ns/ tzv pj[s jh ekoi^e[Pb Yzr Bkb ehsh ik ;edh j?. nfij/ f;XKs s/ 
nXkos jh jo/e d/P e/tb T[; t;s{ d/ T[sgkdB ftZu w[jkos jkf;b eodk j? fi; ftZu 
T[;dh bkrs xZN s'A xZN j[zdh j? ;gPN j? fe i/eo jo/e d/P nfij/ f;XKs s/ nkXkos 
T[sgkdB eo/rk sK ;w[Zuk ;z;ko T[sgkdB xZN s'A xZZN bkrs s/ ns/ ;wkie T[sgkdB 
tZX s'A tZX j't/rk. fJ; d/ cb;o{g ;ko/ d/PK dh n;b okPNoh nkwdB ftZu fBo'b 
(net) tkXk j[zdk j? ns/ tgko eo oj/ d/PK d/ ofjD^;fjD d/ gZXo ftZu th tkXk j[zdk 
j?. pj[^gZyh tgko gqDkbh nXhB Bk e/tb t;s{^ehwsK ftZu jh ;wkBsk nkT[Adh j? 
pbfe tZy^tZy t;s{nK dhnK ehwsK T[BQK dhnK ;hwKs bkrsK d/ pokpo j'D dh 
gqftosh oZydhnK jB fi; d/ Bshi/ ti'A T[sgkdB tZX s'A tZX j[zdk j?. T[sgkdB ;kXBK 
B{z th jo/e T[d:'r ftZu seohpB fJZe' fijk w[nktIk fwbD dh gqftosh jz[dh j?. 
T[sgkdB d/ ;ko/ ;kXBK B{z bkj/tzd o[Irko fwbB dh ;zGktBk j[zdh j?. T[BQK B{z fwbD 
tkbh ;kXB^nkwdB th pj[^gZyh tgko nXhB tZX s'A tZX j'D dh ;zGktBk jz[dh j?. 

(2) pj[^gZyh tgko gqDkbh nXhB g{oB^w[ekpb/ (perfect competition) dh ;zGktBk tZX iKdh 
j? ns/ J/ek^fXekoh (monopoly) dh ;zGktBk xZN iKdh j?. fi;d/ cb;o{g T[gG'rhnK 
dk P'PD xZN j[zdk j?. 

(3) pj[^gZyh tgko pzXB^w[es tNKdok :'r eoz;hnK (freely convertible currencies) s/ 
nXkos j?. don;b pj[^gZyh tNKdok^:'rsk sK jh j'Ad ftu ofj ;edh j? i/eo tgko 
pj[s^gZyh j't/. i' t/fynk ikt/ sK 1930 ftnK d/ wzdtkV/ dk fJZe tZvk ekoB pj[^gZyh 
tgko gqDkbh dk N[NDk ;h ns/ fJ;/ ekoB jh nzso^okPNoh ;toB^fwnko (gold 

standard) dk ykswk j'fJnk ;h. fJzrb?Av (i' fe ;toB^fwnko dk ;G s'A tZvk ;woEe 
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;h) B/ 1931 ftZu ;toB fwnko B[{z fsnkr fdZsk ;h. pknd ftZu 1933 ftZu nwohek B/ 
ns/ 1936 ftZu coK; B/ th ;toD fwnko gqDkbh B{z nbftdk efj fdZsh ;h. fJBQK ;G 
xNBktK ekoB nzso^okPNoh tgko sK fJe tko sfjP^BfjP jh j' frnk ;h. d{i/ tZv/ 
;z;ko :[ZX dk nkoEe ekoB nfijk nkoEe T[Eb g[Eb jh ;h. 

(4) ;ko/ d/PK d/ nkoEe fjZsK dh oZfynk e/tb pj[^gZyh tgko gqDkbh okjhA jh ehsh ik 
;edh j?. fJj d[BhnK B{z nfijh ;fEsh s'A puk ;edk j? fi;dk ;kjwDk d' ;z;ko :[ZXK 
d/ ftueko nzso^okPNoh noE ftt;Ek B{z eoBk fgnk. T[; ;w/A poskBhnK ns/ 
coK; torhnK tZvhnK ;kwokih skesK B/ d[BhnK d/ eZu/ wkb (raw material) d/ y/soK 
s/ g{oB epIk iwkfJnk j'fJnk ;h fi; ekoB iowBh, fJNbh ns/ igkB tor/ d/PK B{z 
eZu/ wkb s'A tKfMnk jh ofjDk g? fojk ;h. eZu/ wkb dh gqkgsh dk Bk j'Dk fJBQK B{z 
nkgDh j'Ad bJh ysok wfj;{; j'D bZrk. nfijh ;fEsh ftZu ikgkB B/ uhB s/ jwbk 
eoe/ wBu{ohnK s/ epIk eo fbnk feT[Afe wBu{ohnK e'b eZu/ wkb d/ pj[s tZv/ Gzvko 
;B. i/ jkbks dk ;zihdrh Bkb nfXn?B ehsk ikt/ sK fJzM brdk j? fe d{ik ;z;ko :[ZX 
iowBh, fJNbh ns/ ikgkB tor/ d/PK tb'A (fiBQK gk; eZu/ wkb d/ ;o's BjhA ;B) T[BQK 
d/PK s/ jwbk eoe/ (fiBQK gk; eb'BhnK d/ o{g ftZu eZu/ wkb d/ ;o's ;B) eZu/ wkb d/ 
;o'sK s/ ekpI j'D dk jh fJZe :sB ;h. 

(5) pj[^gZyh tgko gqDkbh xZN fte;s d/PK tk;s/ th pj[s bkj/tzd j? feT[Afe xZN fte;s 
d/P nkgD/ nkoEe ftek; bJh gz{ih t;sK, wPhBoh, seBhe ns/ j'o Io{oh eZuk wkb 
d[BhnK d/ tZy^tZy d/PK s'A w[ekpb/ tkbhnK ehwsK s/ wzrtk ;ed/ jB. 

(6) pj[^gZyh tgko gqDkbh dk fJZe ckfJdk fJj th j? fe fJj G[rskB pkeh dh ftrVdh 
;fEsh B{z mhe eoB iK mhe oZyD ftZu th wdd eodh j?. noEks, fJj ;zGt j' ;edk 
j? fe id nzso^okPNoh tgko pj[^gZyh nkXko s/ j' fojk j't/ sK fe;/ fJe d/P B{z fe;/ 
j'o d/P Bkb tgko s'A G[rskB^pkeh gqshe{b j' ;edk j? go fe;/ j'o d/P Bkb (iK d/PK 
Bkb) nB[e{b th j' ;edk j?. nfijh ;fEsh ftZu e[b fwbk e/ G[rskB pkeh ftu xkNk 
iK tkXk Bk wkso jh ofj ;edk j?. fJ; s'A fJbktk tZy^tZy d/PK nzdo fJj GktBk 
g?Adk j[zdh j? fe T[j ;ko/ fJZe jh nzso^okPNoh noEftt;Ek d/ w?Apo jB. Bkb jh 
T[BQK ftZu fJj GktBk th j[zdh j? fe T[j fJZe d{i/ s/ fBoGo jB fi; ekoB T[jBK ftZu 
nkg;h ;zpzX uzr/ pDkJh oZyD dh GktBk j[zdh j?. cb;o{g T[j nkgD/ ftueko g?dk j'D 
tkbhnK rbs cfjwhnK B{z nkg;h rbpks okjhA jZb eoB dk :sB eod/ jB. T[BQK B{z 
fJj gsk j[zdk j? fe i/eo T[BQK ftueko nkoEe ;pzX mhe BjhA j'Dr/ sK T[BQK d/ 
nkoEe ftek; ns/ ofjD ;fjD d/ gZXo s/ p[ok n;o gt/rk. fi;d/ cb;o{g d[BhnK d/ 
tZy^tZy d/PK ftueko bVkJh^MrV/ dh ;zGktBk xZNdh j?. 

 pj[^gZyh tgko d/ T[go'es bkG e[M wB"sK s/ nkXkos jB. fJj wB"sK jB L T[sgkdB 
;kXBK dk g{oB o[Irko dh ;fEsh ftZu j'Dk ns/ d/P d/ nzdo fJBQK dh rshPhbsk s/ e'Jh o'e 
N'e Bk j'D, g{oB w[ekpb/ dk j'Dkl nkg; ftZu tgko eo oj/ d/PK d/ nkoEe ftek; d/ gZXo dk 
fJZe' fijk j'D, nkfd. 
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2H4H6 ;koK; 
d' gZyh ns/ pj[gZyh tgko nfijhnK wkBsktK s/ nkXkfos j? fiBQK dk g{ok j'Dk n;zGt fijk jh 
ikgdk j?. don;b pIko dh ng{oBsk, pkjoh pusK ns/ npusK (disecomies) ehws ns/ 
wId{oh dh eZNVsk ns/ ;z;ko wzvh dk g{oB ns/ ;jh frnkB Bk j'D eoe/ pj[^gZyh tgko d/ 
T[go'es bkGK dh ;zGktBk pj[s xZN iKdh j?. fJj mhe j? fe po?NB^t[vI ;wM"s/ (Bretton 

Woods agreements) s'A pknd nzso^okPNoh tgko fco pj[^gZyh tgko gqDkbh nB[;ko jh j' 
fojk j?, fco th ftek;Phb d/P jw/PK fJ; s'A n;zs[PN jh oj/ jB feT[Afe T[BQK dk fJj efjDk 
j? fe nfijh tgko gqDkbh okjhA T[BQK dhnK tgko^PosK ftZu brksko fBxko nkfJnk j?. fJ;/ 
bJh sK T[j Bt/A nzso^okPNoh nkoEe gqpzX (Neo-international economic order), 
T[FZso^dZyD ekBcoz; (north-south conference), nkfd bJh o"bk gk oj/ jB. fJ; s'A fJbktk 
e[M fJZe noE^Pk;sohnK dk fJj th wZs j? fe id nzso^okPNoh tgko ftek;Phb ns/ 
fte;s d/PK ftueko j[zdk j? sK ne;o jh w[Zb dh tzv Bk^pokpoh tkbh j[zdh j?, Gkt P[ZX w[b 
(net value) ftek;Phb d/PK s'A fte;s d/PK tb iKdk j?. e[Zb fwbk e/ fJj Bshik eZfYnk ik 
;edk j? fe pj[^gZyh tgko gqDkbh Bkb finkdk bkG fte;s d/PK B{z jh gj[zfunk j?, fco th 
fJj gqDkbh d'^soch tgko gqDkbh Bkb'A fpjso j?. 
2H4H7 S'N/ T[FZsoK tkb/ gqPB 
1H nzsookPNoh J/eheoB eh j?< 
2H fJ; dhnK fejVhnK^fejVhnK fe;wK jB< 
3H d' gZyh tgko gqpzX fe; B{z efjzd/ jB< 
4H pj[ gZyh tgko gqpzX dh ;zy/g ftnkfynk eo'. 
2H4H8 tZv/ T[FZsoK tkb/ gqPB 
1H d' gZyh ns/ pj[ gZyh tgko gqpzX dh ft;Eko Bkb ftnkfynk eo'. 
2H nkofEe J/eheoB eh j?, nkofEe J/eheoB d/ d' gZyh ns/ pj[ gZyh tgko gqpzX pko/ 

uouk eo'< 
2H4H9 gVQB:'r g[;seK 
1. International Economics  : Francis Cherunilam 

2. International Economics  : H.G.P. Srivastava 

3. International Economics : Krugman, P.R. and Obstfeld, M 

4. International Economics : Soderston, B.O. 

5. International Economics : Charles and P. Kindleberger 

6. nzsookPNoh noE Pk;so L okDk ns/ towk 
7H nzsookPNoh noE ftfrnkB L oDihs f;zx x[zwD  
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                     nzso ok;aNoh noE;ak;so 

gkm BzL 2H5  
 

ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਕ ਏਕੀਕਰਨ 
 

1. ਭੁਿਮਕਾ 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

3. ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ ਜਾ ਂਸੀਮਾਸਲੁਕ ਸਘੰ ਦਾ ਿਸਧਾਤਂ 

4. ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ ਿਸਧਾਤਂ ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ 

5. ਇਸਦੀਆ ਂਮਾਨਤਾਵਾ ਂ

6. ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ ਦ ੇਪᴆਭਾਵ 

7. ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ ਦ ੇਸਥਤੈਕ ਪᴆਭਾਵ 

8. ਚਲਾਿਵਕਫਾਇਦ ੇ

9. ਚਲਾਿਵਕ ਨੁਕਸਾਨ 

10. ਿਸਟੱਾ 

11. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

12. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

13. ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤਪਸੁਤਕਾ ਂ

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪᴆਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਪ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤɪ ਸਦੱਸ 

ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਭਾਗ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤɪ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਬਦਲਾਉ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 

ਅੰਤਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਧਨ ਆਗਤਾਂ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤᴆ ਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ 

ਫਾਇਿਦਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਲਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਏਕੀਕਰਨ ਤɪ ਪੈਮਾਨੇ ਿਕਫਾਇਤਾਂ 
ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿਮਲਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤɪ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤɪ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 

ਦੀ ਮਾਤᴆ ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤɪ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪᴆਦੇਿਸ਼ਕ ਗੁਰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕᶳਿਕ 

ਸਦੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ 

ਸਾਧਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਦੱਸਾਂ ਨੰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਦᴆਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤɪ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ, ਜਦ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਸਤਾਂ ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤɪ ਲੋਕਾਂ 
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ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਧੱਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਦੱਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਟ ਿਵਚ ਅਸᶣ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 
ਪᴆਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

3. ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ ਜਾ ਂਸੀਮਾਸ਼ਲੁਕ ਸਘੰ ਦਾ ਿਸਧਾਤਂ 
ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸੀਮਾਸ਼ੁਲਕ ਸੰਘੀ ਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਿਵਵਸਿਥਤ ਿਵਕਾਸ ਪਿਹਲਾਂ ਪਿਹਲ ਜੈਕਬ ਵਾਈਨਰ ਨੇ 1950 ‘ਚ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਵਾਈਨੇਰੀਅਨ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੀਡ, ਿਲਪਸੀ, ਜਾਨਸਨ ਕੂਪਰ, 

ਵਨੇਕ, ਭਗਵਤੀ ਆਿਦ ਹੋਰ ਆਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆ ੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦਤਾ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਿਸਧਾਂਤਦਾ ਿਵਕਾਸ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 

‘ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਯ ਸੰਤੁਲਨ ਿਸਧਾਂਤ। ਇਥ ੇਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਿਸਧਾਂਤਾਂ 
‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

4. ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ ਿਸਧਾਤਂ ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ 
ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪᴆਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਆਯਾਤ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਾਹਰੀ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ 
ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਸਭ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇਵਪਾਰ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਪੇਖ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਉ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗੇ 

ਵਪਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗਵੰਡ ਤੇ, ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ 

ਭਲਾਈ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪɩਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਵਾਨੇਰੀਅਨ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ 
ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਥੈਤਕ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 

ਕੁਝ ਚਲਾਿਵਕ ਪᴆਭਾਵ ਵੀ ਹਨ ਿਜਵɨ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ, ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਿਨਵੇਸ਼, ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ 

ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ। 

5. ਇਸਦੀਆ ਂਮਾਨਤਾਵਾ ਂ 
ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਦਾ 

ਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ( H ) ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥੀ( partner P ) ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ 

ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ( W )  ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝਾ ਬਾਹਰੀ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾᶳਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰᴇਾਂ ਦਾ 

ਵਪਾਰ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਨਹᶣ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਹੀ ਲਗਾᶳਦੀ ਹੈ। ਿਤੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ ਇਕ 

ਵਸਤੂ X ਦਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇਸ਼ W ਹੈ ਅਤੇ ਉ᷀ਚਤਮ ਲਾਗਤ ਦੇਸ਼ H ਹੈ। 

ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਰਾਹᶣ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਥਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। H 

ਅਤੇ W ਦੇਸ਼ਾ ਂ ਦੇ ਪੂਰਤੀ ਵᴡ ਪਰੂੀ ਤਰᴇਾਂ ਲੋਚਦਾਰ ਹਨ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 

ਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧਨਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮਾਲ-

ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹᶣ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਸੰਸਾਧਨ ਸਿਥਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਧਨ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
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ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਿਦਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਥਰ 

ਆਯਾਤਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 

6. ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ ਦ ੇਪᴆਭਾਵ  

ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ

ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਸਟਮਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ P ਦੇ ਿਵਚ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ

ਿਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ( W

ਤɪ ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਨਸ਼ੁਲਕ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

1. ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ  
ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਤਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ

P ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ 

ਪᴆਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਸਤੂ 

ਬਜਾਇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਵਸਤੂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਵਸਤੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ 
ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਭੋਗ ਪᴆਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਪᴆਭਾਵ ਨੰੂ ਪᴆਗਟਾᶳ

ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਪᴆਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ

ਇਹ ਿਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ 

ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਇਹ ਿਕ ਉਪਭੋਗੀ ਬੇਸ਼ੀ ‘ਚ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਉ᷀ਚਤਰ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਗᴇਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ, ਵਪਾਰ ਿਨ
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ਸਿਥਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਤੁਿਲਤ ਵਪਾਰ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਫਲਸਰ

 ਹੋਣ ਤੇ,ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਵਪਾਰਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਿਵ

ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਸਟਮਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦ

ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਆਪਸੀ ਆਯਾਤਾਂ ਤɪ 

W ) ਦੇ ਆਯਾਤਾਂ ਤੇ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਲਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਹ

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਘਰੇਲੂ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਉ᷀ਚਤਮ ਲਾਗਤ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀ 

ਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤɪ ਅਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ 

ਵਸਤੂ X ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦ

ਤɪ ਵਸਤੂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ
 ਦੀ ਸਥਾਪਾਪੰਨ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ

ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਭੋਗ ਪᴆਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਪᴆਭਾਵ ਦੋਵᶤ ਿਮਲਕੇ ਕਸਟਮ 
ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਪᴆਭਾਵ ਨੰੂ ਪᴆਗਟਾᶳਦੇ ਹਨ। 

 
ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਪᴆਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਪᴆਭਾਵ ਿਨਰਮਾਣ ਤɪ ਦੋ ਤਰᴇਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦ

ਾਸਤਿਵਕ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਬਚਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਉ᷀ਚੀ 

 ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 
ਚ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਉ᷀ਚਤਰ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਗᴇਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ

ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਸ਼ਵ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਯ

04^305 (nkg;aB gfjbh) 

 ੇ ਫਲਸਰੂਪ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ 

ੇ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 

ਜਦ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ H 

ਦੇ ਆਪਸੀ ਆਯਾਤਾਂ ਤɪ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਖਤਮ ਕਰ 

ੇਲੂ ਦੇਸ਼ H ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ P 

ਿਵਚਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੇ ਉ᷀ਚਤਮ ਲਾਗਤ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ 

ਇਸਤɪ ਅਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ 

ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਤɪ ਵਸਤੂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਘਰੇਲੂ 
ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਉ᷀ਚੀ ਲਾਗਤ ਤੇ 

ਉਪਭੋਗ ਪᴆਭਾਵ ਦੋਵᶤ ਿਮਲਕੇ ਕਸਟਮ 

ਫਾਇਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਪਿਹਲਾ 

ਿਜਸਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਉ᷀ਚੀ 

ਤɪ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 
ਚ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਉ᷀ਚਤਰ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਗᴇਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ ਬਦਲੀ 

ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ 
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ਿਨਰਮਾਣ ਪᴆਭਾਵ ਿਚੱਤਰ 1‘ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਥ ੇDH ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ H ‘ਚ ਵਸਤੂ X ਦਾਮੰਗ ਵᴡ ਹੈ 

ਅਤੇ SH ਉਸਦਾ ਪਰੂਤੀ ਵᴡ ਹੈ। ਬਾਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ( W ) ਦਾ ਪੂਰਤੀ ਵᴡ ਕਸ਼ੈਿਤਜਰੇਖਾ WSW ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 

ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ OW ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਵᶤ ਿਜੰਨੀ ਮਾਤᴆਾ ‘ਚ ਵਸਤੂ X ਦੀ ਪਰੂਤੀ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇ S ਦਾ ਪੂਰਤੀਵᴡ ਕਸੈਿਤਜ ਰੇਖਾ PSP ਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ OP ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਵᶤ ਿਜੰਨੀ ਮਾਤᴆ ਾ ‘ਚ ਵਸਤੂ X ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਤਰᴇਾਂ ਵਸਤੂ X ਦੀ ਕੀਮਤ H ਦਸ਼ੇ ‘ਚਵੱਧੋ-ਵੱਧ OH ਹੈ ਅਤੇ W ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ OW ਹੈ ਜਦਿਕ ਸਾਥੀ 

ਦੇਸ਼ P ‘ਚ ਕੀਮਤ ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਧਰ OP ਤੇ ਹ।ੈ 

 

ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ W ਦੇਸ਼ ਤɪ ਆਯਾਤ ਤੇ H ਦੇਸ਼ WT ਪᴆਸ਼ੁਲਕਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ 

ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ W ਦਾ ਪੂਰਤੀ ਵᴡ TSW + t ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਮਤ OT ਤੇ H ਦੇਸ਼ ਵਸਤੂ 

X ਦੀ ON ਮਾਤᴆ ਾ ਨੰੂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚɪ OM ਮਾਤᴆ ਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

MN ਮਾਤᴆਾ W ਦੇਸ਼ ਤɪ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ H ਨੰੂ ਚਤੁਰਭੁਜ ADKH ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ 

ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰੂਬ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ P ਵਪਾਰ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹᶣ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ 

ਇਸਦੀ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਪੂਰਬ ਕੀਮਤ OP ਹੈ ਜੋ W ਦੇਸ਼ ਦੀ OW ਕੀਮਤ ਤ ɪਵੱਧ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਦ H ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ P 

ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੇ WT ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾᶳਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ OT ਤɪ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ (T 

ਅਤੇ H ਦੇ ਿਵਚ ਇਕ ਕਸ਼ੈਿਤਜ ਰੇਖਾ ਦੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ)। 

 

ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ H ਅਤੇ T ਦੇਸ਼ ਿਮਲਕੇ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲɩਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਨਹᶣ 

ਰਖਦੇ ਪਰੰਤੂ W ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਯਾਤ ਤੇ WT ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾᶳਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ H ਿਸਰਫ ਦੇਸ਼ P ਤɪ ਿਨਸ਼ੁਲਕ 

ਵਸਤੂ X ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ W ਤɪ ਿਬਲਕੁਲ ਆਯਾਤ ਨਹᶣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਤᶦ H ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 

ਕਸਟਮਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਪᴆਭਾਵ ਪਦੈਾ ਹੋਣਗੇ। 

1. ਕੀਮਤ ਪᴆਭਾਵ: ਦੇਸ਼ H ਵਸਤੂ X ਨੰੂ P ਦੇਸ਼ ਤɪ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ OP ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਦਿਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਵੱਧ ਉੇਚੀ ਕੀਮਤ OT ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ 

ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀਮਤ ਪᴆਭਾਵ ਹੈ। 

2. ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ: ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦੇਸ਼ H ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ OM ਤɪ ਿਡਗਕੇ OL 

ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ P ਤɪ ਉਸਦੇ ਆਯਾਤ MN ਤɪ ਵਧਕੇ LR ਹੋ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ। ਵਾਈਨਰ ਦਾ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਸਰਫ ਇਸ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 
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3. ਉਪਭੋਗ ਪᴆਭਾਵ: ਜਦ ਦੇਸ਼ H ‘ਚ ਵਸਤੂ X ਦੀ ਕੀਮਤ OT ਤɪ ਿਡਗਕੇ OP ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਸਤੂ X ਦਾ ਉਪਭੋਗ ON ਤɪ ਵਧਕੇ OR ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 

ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਮਾਤᴆ ਾ NR ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗ ਪᴆਭਾਵ ਹੈ। 

4. ਮਾਲੀਆ ਪᴆਭਾਵ:ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਸ਼ H ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਮਾਲੀਆ ADEJ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 

ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ H ਤɪ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤᴆ ਾ ਆਯਾਤ ਨਹᶣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

5. ਭਲਾਈ ਮੁਨਾਫਾ ਪᴆਭਾਵ: ਉਤਾਪਦਨੁ, ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਤɪ ਜਾਨਸਨ ਉਪਭੋਗੀ ਅਤੇ 

ਉਤਾਪਦਕ ਬੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪᴆਯੋਗਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੁਲ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਉਪਭੋਗ 

ਪᴆਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗੀ ਦੀ ਬੇਸੀ ‘ਚ ਮੁਨਾਫਾ, ਮੰਗ ਵᴡ DH,ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ = 

PTDF,ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਬੇਸ਼ੀ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੀ = PTAB ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਮਾਲੀਆ ‘ਚ ਕਮੀ ਜੋ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਹਸਤਾਂਤਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ = ADEJ, ਕੁਲ ਭਲਾਈ 

ਮੁਨਾਫਾ ਪᴆਭਾਵ = PTDF – PTAB – ADEJ = AJB + DEF ਜਾਂ ਛਾਇਆਿᴡਤ ਿਤᴆ ਭੁਜ  

(a+b) ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਿਤᴆ ਭੁਜਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਭਲਾਈ 

ਪᴆਭਾਵ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। 

2. ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ  
ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਤਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾ ਲੈਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ( W ) ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ 

ਿਵਚਲਨ ਦੇ ਦੋ ਪਿਹਲੂ ਹਨ ਪਿਹਲਾ ਵਸਤੂ X ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਬਾਕੀ 

ਦੁਨੀਆ ( W ) ਤɪ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ P ਤɪ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਉਪਭੋਗੀ ਬੇਸ਼ੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥਾਂ ਉ᷀ਚਤਰ 

ਲਾਗਤ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵɨ ਪᴆਭਾਵ ਿਮਲਕੇ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ 

ਿਵਚਲਨ ਪᴆਭਾਵ ਪᴆਗਟਾᶳਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤɪ ਿਵਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਉ᷀ਨੀ ਹੀ ਮਾਤᴆਾ 

ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਮਾਤᴆ ਾ ‘ਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪɩਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਨਰ ਦੇ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਭਲਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਪᴆਭਾਵ 

ਿਚੱਤਰ 1‘ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਸ਼ H ਸਭ ਤᶦ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ W ਤɪ 

OW ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਸਤੂ X ਦੀ MN ਮਾਤᴆ ਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੁਸਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ P 

ਬਜਾਰ ਤᶦ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹᶣ ਲɩਦਾ। MN ਮਾਤᴆ ਾ ਦੇ ਲਈ H ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀ 

ADNM ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਤᴆ ਾ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ W ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 

HKNM ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ADNM ਅਤੇ HKNM ਦਾ ਅੰਤਰ ਜੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ADKH ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ H ਦੀ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਰੂਪ‘ਚ ਪᴆਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ ਦੇਸ਼ H ਅਤੇ ਦੇਸ਼ P ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ 
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ਬਣਾ ਲɩਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ 

ਤਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ H ਇਹੀ NM ਮਾਤᴆ ਾ OP ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ P ਤɪ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ W 

ਤɪ ਸਮੱੁਚਾ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ H ਉਸੇ NM ਮਾਤᴆ ਾ ਦੇ ਲਈ 

ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ P ਨੰੂ ਖੇਤਰਫਲ JENM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਤɪ 

ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ HKNM ਦੇ ਬਰਾਬਰ W ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਖੇਤਰਫਲ JENM ਅਤੇ 

HKNM ਦਾ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਛਾਂਦਾਰ ਚਤੁਰਭੁਜ JEKH ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹ,ੈਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ 

ਛਾਂਦਾਰ ਚਤੁਰਭੁਜ c ਅਰਥਾਤ JEKH ਦੇਸ਼ H ਦੇ ਭਲਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪᴆਗਟਾᶳਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਿਨਵਲ ਭਲਾਈ ਪᴆਭਾਵ - ਜਦ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ H ਨੰੂ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਤ ɪ

ਭਲਾਈ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਤᶦ ਭਲਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੁਕਸਾਨ 

ਦਾ ਅੰਤਰ ਿਨਵਲ ਭਲਾਈ ਪᴆਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਿਚੱਤਰ ਤੇ ਦੋ ਿਤᴆ ਭੁਜਾਂਦੇ ਯੋਗ ( a + b ) ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ c 

ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਹᶣ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ 

 

ਜੇਕਰ ( a+b ) = c, ਤਾਂ ਕਸੲਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤɪ ਦੇਸ਼ H ਦੀ ਿਨਵਲ ਭਲਾਈ ‘ਚਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। 

ਜੇਕਰ ( a+b ) > c, ਤਾਂ ਦੇਸ਼H ਦੀ ਿਨਵਲ ਭਲਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ( a+b) < c, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ H ਦੀ ਿਨਵਲ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਨਵਲ ਭਲਾਈ ਪᴆਭਾਵ 

ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਪᴆਭਾਵ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿਨਵਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤɪ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਾ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਪᴆਭਾਵ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤ ɪ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਨਵਲ ਭਲਾਈ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵɨ ਪᴆਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾ ਭਲਾਈ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵਲ 
ਭਲਾਈ ਪᴆਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਚᶦ ਿਕਹੜਾ ਪᴆਭਾਵ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ। 

 

7. ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ ਦ ੇਸਥਤੈਕ ਪᴆਭਾਵ 

ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਜੋ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਤੈਕ ਪᴆਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਘਟਕਾਂ 

ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

1. ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗਵੰਡ: ਜੇਕਰ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ 

ਿਵਚਲਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਭਲਾਈ 
ਵਧਗੇੀ ਿਕᶳਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਭਾਗ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। 

2. ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਪੱਧਰ:ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਪᴆਭਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਔਸਤ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ 
ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ 
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ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਵਗੇਾ ਿਕᶳਿਕ 
ਇਸ ਤੋਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕ ਨੰੂ ਯੂਨੀਅਨ ਤɪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ 

ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਉ᷀ਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਿਕᶳਿਕ ਉਸਨੰੂ ਉਚ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕ ਨੰੂ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਜਸ ਤɪ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਔਸਤ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉ᷀ਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 
ਬਨਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕᶳਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਤਾਂਉ᷀ਚ ਲਾਗਤ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥਾਂ ਿਨਮਨ ਲਾਗਤ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਔਸਤ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨ ਹੋਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

3. ਮੁਕਾਬਲਾ: ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਿਦᴆਸ਼ਟੀ ਤੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ 

ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਾਨਾਪੰਨਤਾ ਬਹੁਤ 

ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾ ਦੀ 
ਸਥਾਨਾਪੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਾਈ ਫਾਇਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 

4. ਸੰਰਕਿਸਤ ਵਸਤਾਂ: ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਰਕਿਸ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਇਕਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਚ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਨੀ 

ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਤੇ ਇਸਲਈ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 
ਭਾਵ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਤɪ ਉਪਭੋਗ ਵਧਗੇਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਗੇੀ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ ਫਾਇਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਉ᷀ਚ ਲਾਗਤ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤᶦ ਿਨਮਨ ਲਾਗਤ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਸᴆੋਤਾਂ 

‘ਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਾਗਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਿਮਲਾਕੇ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

5. ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ: ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ 

ਪᴆਤੀਬੰਧ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ 

ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਤਾਂ ਅਦਕਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਦਕਸ਼ 

ਮੁੜ ਪਿਵਭਾਜਨ ਨਹᶣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋ ਵਾਸਤਵ ‘ਚ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

6. ਪᴆਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਖਰਚੇ: ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਪᴆਤੀਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪᴆਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਖਰਿਚਆਂ 
‘ਚ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤᶦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਟਮ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆ 
ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੁਣਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 
ਤੇ ਤਸਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਸ਼ਤ ਆਿਦ ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

7. ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਜੇਕਰ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ 
ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਨਾਂ 
ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵਗੇਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਿਮਲੇਗਾ। 
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8. ਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਦ ੇ
ਇਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹ ਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਦੇ ਹਨ 

1. ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂ ੰਉਤਸ਼ਾਹ 
ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦੱਸਾਂ ਿਵਚ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕ ਉਤਪਾਦਕਾ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਸਤᴆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੋ 

ਅਲਪਾਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਕਾਿਧਕਾਰੀ ਫਰਮਾ ਂਇਕ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਬਣ ਚੁਕੀਆ ਹਨ, 

ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪᴆਤੀਦᴈ ੰਦੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਪɩਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 

ਤਰᴇਾਂ, ਅਕੁਸ਼ਲ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਟਤਮ ਤɪ ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ 

ਫਰਮਾਂ ਿਨਸਚੈ ਹੀ ਪᴆਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪᴆਬਲ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਾਬਤ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਿਫਰਤᶦ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਢਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਤᶦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਿਮਲੇ। 

2.  ਸਾਧਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 

ਜਦ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕ ਸਾਂਝ ੇਬਾਜਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲɩਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ, ਿਕਰਤ 

ਅਤੇ ਉ᷀ਦਮ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਸ਼ੋਣ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਪᴆਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾᶳਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 

ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

3. ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ  

ਜਦ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿਕਫਾਇਤਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਵɨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂਫਰਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਰੂੀ 
ਵਰਤੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਤਮ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਐਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ 

ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨਵਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਜਾਰ ‘ਚ ਪਰੂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਪਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਜਦ 

ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਕ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਮਾਨੇ 

ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਵੀ ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪᴆਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਿਕਰਤ, 

ਪੂੰਜੀ, ਸੰਸਾਧਨ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਪᴆਬੰਧਕਰਤਾ ਸਭ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੰਦਾ ਹ।ੈ 

4. ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਉ  
ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਲਾਿਵਕ ਪᴆਭਾਉ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋੜ, ਨਵ ਪᴆਵਰਤਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 

ਬਦਲਾਉ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਪᴆਾਪਤ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 

ਹᶦਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪɩਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਪᴆਤੀਯੋਗੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋੜ 
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ਦੇ ਫਲਸਰੁਪ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੋ 

ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲɩਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ 
ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਖੱੁਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਰਚਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਉ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

5. ਿਨਵੇਸ਼ ਚ ਵਾਧਾ  

ਿਕᶳਿਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਬਦਲਾਉ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 

ਵੱਧ ਵਸਤੂ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਿਨਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ 
ਹੈ। 

6. ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ  

ਜੱਦ ਇਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਵਧਾᶳਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ, 

ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤɪ ਬਾਕੀ ਿਵਸ਼ਵ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ, ਿਬਹਤਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਯੂਨੀਅਨ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਤੁੰਲਨ ਸਿਥਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

7. ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ 

ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਮੈਾਨੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਉ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਾਧਨ 

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੁਲਉਤਪਾਦਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ 

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀਆ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ 

ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਕ 

ਵਾਧੇਦੀਆਂ ਉਚੀਆ ਦਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਣ ਤɪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਅਤੇ 

ਿਨਰੰਤਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵᶤ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਉ, ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਿਲਆᶳਦੇ ਹਨ। 

9. ਚਲਾਿਵਕ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜੇਕਰ ਕਸਟਮਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਮੈਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੰੁਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਵਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਂ ‘ਚ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਸ ‘ਚ ਅਲਪਿਧਕਾਰਾਤਮਕ ਕਪਟਸੰਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸਤɪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਵਲਯ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋ ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪᴆਭਾਵ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਉ᷀ਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦਸ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਧਨ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤɪ ਵੱਧ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਵਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤɪ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

 



n?wHJ/H (noE ;ak;so) Gkr d{ik 56 goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh) 

 

ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇਇਕ ਪᴆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕɨਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ 

ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤੇ ਸੰਿਚਤ ਹᴆਾਸ ਵਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਤɪ ਆਪਣੇ ਵਲ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਪᴆਿਵਰਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧᴆਵਣ ਪᴆਭਾਵ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਪᴆਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪɩਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਦੱਸ ਇਹ ਜਾਣ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਕ ਇਹ 

ਖਰਚੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਸੀ 'ਚɪ ਿਦਤੇ ਜਾਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸੇਸ ਦਬਾਉ ਪਾᶳਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

10. ਿਸਟੱਾ  
ਇਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪਰ ਵਰਿਣਤ ਚਲਾਿਵਕ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ 
ਿਕᶳਿਕ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਕਾਰ,ਪᴆਿਵᴆਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

11. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ
ਨੋਟ ਿਲਖ ੋ

1. ਚਲਾਿਵਕ ਫ਼ਾਇਦੇ 

2. ਸਥੈਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ 

3. ਸੀਮਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਘ 

4. ਆਰਥਕ ਏਿਕਕਰਨ 

12. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

1. ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਿਵਚਲਣ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।  

2. ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਲਾਿਵਕ ਅਤੇ ਸਥਤੈਕ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 

13. ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤਪਸੁਤਕਾ ਂ

1. Sodersten, Bo and Read, G. : International Economics  

2. Salvatore, D. : International Economics  

3. Ethier, W.J. : Modern International Economics  

4. M. L. Zhingan: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 
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ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸਮੰਲੇਨ (UNCTAD) 

1. ਭੁਿਮਕਾ 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

3. ਸਗੰਠਨ  

4. ਅਕੰਟਾਡ ਦ ੇਕਾਰਜ 

5. ਅਕੰਟਾਡ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ ਅਤ ੇਉਪਲਬਧੀਆ ਂ

6. ਅਕੰਟਾਡਦਾਮਲੁਕੰਣ 

7. ਿਸਟੱਾ 

8. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

9. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

10. ਪਸੁਤਕਾ ਂ

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਕਟਾਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਟ ਿਜਹੀਆਂ 

ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 1964 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ 

ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਖੱ ਿਲਆ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਿਵਸੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ 

ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆ। ਖਾਸਕਰ ਗੈਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ, ਟੈਿਰਫ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ 

ਪᴆਾਥਿਮਕਤਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਪᴆਤੀਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ-ਮੱੁਲ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ 

ਅਤੇ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਹ 'ਚ ਪਿਹਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪᴆਸਤਾਵਾਂ ਵਲ ਕਈ ਿਧਆਨ 

ਨਹᶣ ਿਦਤਾ।  

 

ਅੰਕਟਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਤਦ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ ਸੰਯੁਕਤਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1961 
‘ਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਕਾਸ ਦਹਾਕਾ ਘੋਿਸਤ ਕਰ ਿਦਤਾ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 
ਸੰਘ ਨੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹᶣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ 
ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਪᴆਦਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਸੰਧਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 
ਜੁਲਾਈ 1963 ‘ਚ ਵਪਾਰ ਵੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1964 ‘ਚ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਪਿਹਲੀ ਅੰਕਟਾਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਕਟਾਡ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬੈਠਕ 
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1964 ‘ਚ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਦ ਤɪ ਅਿਜਹੇ ਸੰਮੇਲਨ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕਟਾਡ-2 ‘ਚ ਨਵᶣ ਿਦੱਲੀ ‘ਚ, ਅੰਕਟਾਡ-3 ਸਾਂਿਤਯਾਗੋ ‘ਚ 1972 ‘ਚ, ਅੰਕਟਾਡ-4 ਨੈਰੋਬੀ ‘ਚ 1974 ‘ਚ, 

ਅੰਕਟਾਡ-5 ਮਨੀਲਾ ‘ਚ 1979 ‘ਚ, ਅੰਕਟਾਡ-6 ਬੇਲਗᴆੇਡ 1983 ‘ਚ, ਅੰਕਟਾਡ-7 ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ 1987 ‘ਚ, ਅੰਕਟਾਡ-8 

ਕਾਰਟਾਜੀਨਾ ਕੋਲੰਬੀਆ‘ਚ 1992 ‘ਚ ਅਤੇ ਅੰਕਟਾਡ-9 ਿਮਡਰᶤਡ (ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ) ‘ਚ 1996 ‘ਚ। 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸੀ ਅੰਕਟਾਡ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਅੰਕਟਾਡ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਅੰਕਟਾਡ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਬਾਰੇ ਪੜᴇ ਾਂਗੇ  

3. ਸਗੰਠਨ 
ਅੰਕਟਾਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਦਫਤਰ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ 

ਸਕਤਰੇਤ ਹੈ। ਅੰਕਟਾਡ VIII ਨੇ ਅੰਕਟਾਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪᴆੈਲ 1992 ਤɪ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਇਹ ਸੱਭ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ: 

ਸੰਮੇਲਨ – ਅੰਕਟਾਡ ਸੰਮਲੇਨ ਦੇ ਅਪᴆੈਲ 1996 ‘ਚ 188 ਮᶥਬਰ ਸਨ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 

ਕਾਰਟਾਜੀਨਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ‘ਚ ਹੋਇਆ। 

ਸਕਤਰੇਤ – ਅੰਕਟਾਡ ਇਕ ਸਕਤਰੇਤ ਰਾਹᶣ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਮੱੁਖ-ਜਨਰਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜੋ ਮɩਬਰਾਂ 

ਰਾਹᶣ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ। ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੰਮ-ਕਾਰਜਕਾਿਰਨੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪᴆਬੰਧਨ,ਪᴆਸ਼ਾਸਨਕ 

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਕਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 
ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਬੋਰਡ: ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ 
ਅਿਧਵੇਸਨ ‘ਚ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਬਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ ਅਿਧਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬੈਠਕ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਮਲੇਨ ਅਿਧਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਹᶣ ਹੰੁਦਾ,ਤਾ ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ ਿਵਸ਼ਯਕ ਿਨਰਣਾ ਲɩਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 55 

ਮᶥਬਰ ਹਨ ਜੋ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਭੂਗੋਿਲਕ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮᶥਬਰਾਂ ‘ਚɪ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ: ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਅੰਕਟਾਡਂ ‘ਚ ਿਨਯੁਕਤ ਮɩਬਰ 
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪᴆਤੀਿਨਧੀਆ ਰਾਹᶣ ਸੰਘਿਟਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮᶤ-ਸਮᶤ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 
ਬਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ: ਬੋਰਡ ਨੰੂ, ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਸਤਾਂ, ਗਰੀਬੀ 

ਹਟਾਉਣ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮɨ-ਸਮᶤ ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਿਵਭਾਗ: ਅੰਕਟਾਡ IX ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕਟਾਡ ਸਕਤਰੇਤ ਨੰੂ ਵੱਧ ਿᴡਆਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ 

ਗੁਣਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਮੁੜ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਤਰੇਤ ‘ਚ ਪਰੂਬ ਦੇ ਨᵻ ਗੁਰਪ 
ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (ਜਾਂ ਗੁਰਪ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ: 

1. ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਕੂਟਨੀਤੀ ਿਵਭਾਗ 

2. ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਿਵਭਾਗ  
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3. ਿਨਵੇਸ਼,ਉ᷀ਦਮ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਭਾਗ, ਅਤੇ  

4. ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਭਾਗ। 
ਇਹ ਿਵਭਾਗ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਤਤ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਨ ਫਾਇਦੇ ਹਾਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ 
ਕਾਰਨ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ,ਅੰਕਟਾਡ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ  ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੋਿਲਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਸ਼ਵ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਸੀਮਾਂਤਵਾਿਦਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੁਰਪਾਂ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਿਮਆਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੁਰਪ ਆਪਣੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਿਹਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਿਕ ਗੁਰਪਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪᴆਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਿਹਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੁਰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਮ ਅਿਧਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ 

ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪᴆਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਕਤਰੇਤ,ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹᶣ ਕੀਤ ੇਅਿਧਐਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਸਲਾਨਾ ਿਰਪਰੋਟ ਪᴆਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

 

4. ਅਕੰਟਾਡ ਦ ੇਕਾਰਜ 
ਅੰਕਟਾਡ ਤɪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  

1. ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 

2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਲਈ ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣਾ। 

3. ਉਕਤ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪᴆਸਤਾਵ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਉਪਾਅ 
ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। 

4. ਆਮ ਕਰਕੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਿᴡਆ ਕਲਾਪਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕਰਨਾ। 

5. ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਵਪਾਰ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਕ ਕᶤਦਰ ਦੇ 

ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ। 

5. ਅਕੰਟਾਡ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ ਅਤ ੇਉਪਲਬੱਧੀਆ ਂ

ਅੰਕਟਾਡ ਤɪ ਵਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਮੇਲਨਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਰੂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

ਹੁਣ ਅਸᶣ ਿਵਵੇਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਤ ਅੰਕਟਾਡ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪᴆਾਪਤੀ ਲਈ ਿਕੱਥɪ ਤਕ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

1. ਮੁਢਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਚ ਵਪਾਰ  

ਅੰਕਟਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤɪ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 'ਚ ਿᴡਆਸ਼ੀਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ 

ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਜਾਰ ਨੰੂ ਿਵਸਤᴆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ 
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ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਤੇ ਲਾਈਸᶥਸ, ਕੋਟਾ ਟੈਿਰਫਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪੈਕੇਿਜੰਗ, ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਆਿਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਕ 

ਲਗਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਸਬਿਸਡੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਪਾਰ-ਰੋਕਾਂ (ਪᴆਤੀਬੰਧ) ਗੈਰ 

ਿਤਆਰ ਵਸਤਾਂ(ਕੱਚੇ ਮਾਲ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਤਆਰ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ,ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰਾ ਚੜਾਓ ੁਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ,ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤɪ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ 

ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂਦੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਗੜੀ ਹੈ। 

2. ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ  
ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਰਮਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤɪ ਟੈਿਰਫ ਪਿਹਲ 

ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਅੰਕਟਾਡ 'ਚ 77 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ 

ਉਹ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਅਿਮਆਉਣ ਤਰਜੀਹ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ 

ਦਵੇ। ਅੰਕਟਾਡਾ - 2 ਨਵᶣ ਿਦੱਲੀ'ਚ 1968 'ਚ ਸਭ ਮᶥਬਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੰਜੂਰ ਗੈਰ-ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਿਵਭੇਦਾਤਮਕ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਨਾਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਨ: (ੳ)ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਅਰਜਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ (ਅ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (ੲ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। 

3. ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਤ  
ਅੰਕਟਾਡ-3 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ɪਹੀ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਿਟਆਂ ਅਤੇ ਤੇਣਗᴆਿਸਆ ਂਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆ ਂ

ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਿਚੰਤਾ ਪᴆਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਿਤਯਾਗ ੋ'ਚ ਮਈ 1972 ‘ਚ ਆਯੋਿਜਤ ਤੀਜੀ ਅੰਕਟਾਡ 'ਚ 

ਇਕ ਪᴆਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਹਰਣ ਅਿਧਕਾਰਾਂ (ਐਸ ਡੀ ਆਰ) ਨੰੂ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਤ 
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਕੋਸ਼ ਨੰੂ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ 
ਿਕਉਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਹਰਣ ਅਿਧਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਕੋਸ ‘ਚ ਵੱਖਵੱਖ ਮᶥਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ੇਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਚੰੂਿਕ 
ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ ਆਹਰਣ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੜੋਾ ਿਹੱਸਾ 
ਿਮਿਲਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਪᴆਸਤਾਵ ਤᶦ ਅੰਕਟਾਂਡ-3 ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਕੋਸ ਤᶦ ਮੁਦᴆ ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਿਮਤੀ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮᶥਬਰ ਵੀ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ
ਹਨ। ਅੰਕਟਾਡ-3 ਨੰੂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਿਰਣ ਗᴆਸਤਤਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵɨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੇ ਅੰਕਟਾਡ-3 ‘ਚ ਇਹ 
ਸੁਝਾਉ ਵੀ ਿਦਤਾ ਿਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹᶣ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀਯ ਿਵਕਾਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਿਹਮਤ ਿਵਕਾਸ ਮਦਦ ਦੇ 
ਇਕ ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਲਕਸ਼ ‘ਚ ਮਦਦ ਤᶦ ਵੱਖਰੇ ਘਟਕਾਂ ਿਜਵɨ ਿਨਜੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ 
ਿਰਣਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿਬਆਜ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪᴆਵਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹᶣ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਕਟਾਡ-3 ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੱੁਿਦਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹᶣ 
ਹੋਇਆ। 

4. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਸਤਾਂਤਰਨ  

ਨੈਰੋਬੀ ‘ਚ 1976'ਚ ਅੰਕਟਾਡ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਿਜਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਿਜਹਨਾਂ ਤɪ ਘੱਟ-

ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੁਿਦᴆੜ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਸੰਧਾਨ 
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ਸਹੂਲਤਾਂ, ਿਸਖਲਾਈ ਪᴆੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨੀਯ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਕɨਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ 
ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਤਲਨਾਲੋਜੀਕਲ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਤੇ ਇਕ ਆਚਾਰ-ਸੰਿਹਤਾ 
ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਿਹਰ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੰਮਲੇਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪੇਟɨਟ ਿਵਵਸਥਾ ‘ਵ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
ਅੰਕਟਾਡ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਧੱਰ ਤੇ ਜਨਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵੱਤ ਪᴆਬੰਧਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਿਵਸਤᴆਤ ਿਸਧਾਂਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤɪ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸᴆੋਤ ਤਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 

ਵੱਧ ਖੁੱਲᴇੇ  ਪᴆਵਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਦੀ ਪᴆਿᴡਆ ' ਚ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕੰਦ ਸੱਕ ਨਹᶣ ਿਕ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ' ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੱਚ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਿਸਰਫ ਉਦਯੋਗ ਘੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਇਸਲਈ 

ਿਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਗਮਾਂ ਰਾਹᶣ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੈ। 

5. ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਰਥਕ ਸਿਹ ਯੋਗ  

ਨਵᶣ ਿਦੱਲੀ ‘ਚ 1968‘ਚ ਆਯੋਿਜਤ ਅੰਕਟਾਡ-2 ‘ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸᴈ-ੈਿਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਉ᷀ਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਜੂਨ 1983 'ਚ ਬੈਲਗᴆਾਡ 'ਚ ਆਯੋਜਤ 

ਛੇਵɨ ਅੰਕਟਾਡ 'ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਕਰਕੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਕੋ 

ਿਜਹੇ ਸਮਾਸੋਧ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਤੋਲਦਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਵਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਊਦਯੋਿਗਕ 
ਿਵਕਾਸ ਪᴆੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮੂਹਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਿਦਤਾ 
ਿਗਆ। ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹᶣ ਆਰਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਅਕਤੂਬਰ 1982 ‘ਚ 

ਿਨਊਯਾਰਕ ‘ਚ “77 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ”ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਧੱਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਿਰਫ 

ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਵਸਥਾ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪੀ) ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਿਲਆ। ਸਾਲ1984 ‘ਚ ਅੰਕਟਾਡ 
ਨੇ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਜਸ ਿਵਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪੀ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਮੂਲ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ 

ਨਮੂਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਿਹਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 1985‘ਚ ਨਵᶣ ਿਦੱਲੀ 'ਚ 

ਆਯੋਿਜਤ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਇਹਿਨਰਣਾਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ 
ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੌਰ ਨੰੂ ਮਈ 1987 ‘ਚ ਅੰਕਟਾਡ-7 ਦੀ ਪੂਰਬ-ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਏ। ਟੈਿਰਫ 
ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਿਰਫ ਿਰਆਇਤਾਂ ਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਕਟਾਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਿਜਵɨ ਦੀਰਘਕਾਲੀ 

ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪੀ,ਿਵਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। 

 

ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕਟਾਡ-6 ਨੇ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਿਡਜਾਇਨ ਅਤੇ ਇਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਸਿਹਯੋਗੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਿਦᴆੜ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਿਨਯਮਾਂ, ਿਵਿਨਯਮਾਂ, ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਪਿਹਲੂ ਹਨ - ਕਾਰਿਮਕ ਅਤੇ 

ਕਾਰਿਮਕਾਂ ਦਾ ਆਂਦਰਾ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਆਂਦਰਾ-ਵਟਾਂਦਰਾ,ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਨ 
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ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਸਿਹਯੋਗ। ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ‘ਂਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 

ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ– ਪੂੰਜੀ-ਪᴆਧਾਨ ਵਸਤਾਂ,ਮਨੱੁਖੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ 

ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਤ ਕਰਨ। ਤਾਂਵੀ,ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤɪ 

ਇਨਕਾਰ ਨਹᶣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 

ਮਈ-ਜੂਨ 1979 ‘ਚ ਮਨੀਲਾ ‘ਚ ਆਯੋਜਤ ਅੰਕਟਾਡ-5 ‘ਚ ਲਾਈਨਰ ਸਮੰੁਦਰੀ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 

ਇਕ ਪᴆਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪᴆਸਤਾਵ 'ਚ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਨਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ‘ਚ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪᴆਸਤਾਵ ‘ਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 

ਜਲਯਾਨ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਲਯਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸੁਿਦᴆੜ ਕਰਨ ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਧੱਰ ਤੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਕੀਤੀ। ਬੈਲਗᴆਾਡ ਸੰਮਲੇਨ (ਅੰਕਟਾਡ-6) ਨੇ ਅੰਕਟਾਡ ਸਕਤਰੇਤ ਨੰੂ ਜਲਪੋਤ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਿਵੱਤ,ਿਵਸ਼ਵ 

ਜਲਯਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਿਨਵੇਸਾ ਅਤੇ ਜਲਯਾਨਾਂ ਆਿਦ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 

ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸᶧਿਪਆ। 

 

ਅੰਕਟਾਡਠ-6 'ਚ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਸਮਾਂਸੋਧ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟਾ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਸੀ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਦੇੰ ਹਨ ਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਬਕɩ ਿਜਹੀਆ ਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਿਦᴆੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ-
ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਿਰਣ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਪਰ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਿਕ ਨਵᶣ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਉ᷀ਦਮ 

ਿਵਕਾਸ ਪਿਰਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਿਨਰਯਾਤ ਿਰਣ, ਵਸਤੂ ਮੱੁਲ ਸਿਥਰੀਕਰਨ,ਖੇਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 

ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਿਨਵੇਸ਼,ਭੰਡਾਰਨ,ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ 

ਸੰਸਾਧਤ ਕਰਨ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। 

 

ਅੰਕਨਾਡ-7 ਨੇ ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਆਰਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ 
ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਤਾ। ਅੰਕਟਾਡ-8 ਨੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਤੇ ਇਕ ਨਵᶣ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ,ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਪਸ਼ੇ ਕਰੰਗੀ। 
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ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਆਰਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ‘ਚ ਕᶲ,ਰਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-

ਿਵਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋੜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ- ਿਨਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ , ਿਰਣ 

ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਦੀਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪᴆਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵɨ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਰਾਹᶣ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉ᷀ਚ 
ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨᴇੇ  ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਹੋਰ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤɪ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਪਛੜੇਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਆਗਤਾਂ 

ਦੀ ਕਮੀ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਾਗਤ , ਹੋੜ ਦਾ ਅਭਾਉ ਅਤੇ ਿਵਪਣਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ 

ਿਗਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖਵੱਖ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਖੇਤਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ 

ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

6. ਅਕੰਟਾਡ ਦਾ ਮਲੁਕੰਣ 
ਅੰਕਟਾਡ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 1964 ‘ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਿਵਕਾਸ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦਾ ਿਵਵੇਚਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ ɪ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ 
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਿਕᶳਿਕ ਅੰਕਟਾਡ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸਨੇ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਗੁਰਪ ਮਾਰਗ 

ਅਪਣਾਇਆ। ਅੰਕਟਾਡ-7 ਤਕ ਚਾਰ ਗੁਰੱਪ ਸਨ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੱੁਪ ਹੈ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੱੁਪ-77, ਚੀਨ 

ਦਾ ਗਰੱੁਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੂਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੱੁਪ-ਡੀ। ਹਰ ਚਾਰ ਵਿਰᴇਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੱੁਪ ਇਕ 

ਿਵਸਾਲ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਡਟੇ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। 

1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ' ਚ ਬਰੇਟਨ ਵੁਡਸ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣਾ, ਤੇਲ ਸੰਕਟ, ਸਫੀਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਕਈ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹᶣ ਿਰਣ ਦੇ ਸੰਚੈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਕਟਾਡ ਉ᷀ਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ 

ਬਣ ਿਗਆ। 

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵɨ ਉਦਯੋਗੀਿᴡਤ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪᴆਭਾਵਸਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 

ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ‘ਚ ਿਗਰਾਵਟ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਰਣਾਂ 

‘ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਪᴆਵਾਹ ਨਾਕਾਫੀ ਸਨ। ਦੂਜਆਂ ਪਾਸੇ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਨੰੂ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵᴆਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਫਲਸਰੂਪ,ਅੰਕਟਾਡ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੇ ਿਸਵਾਇ 

ਕੁਝ ਵੀ ਨਹᶣ ਸੀ। ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਂ‘ਚ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਿਕᶳਿਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਕ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਰੜਾ ਰਵਈਆ ਸੀ। ਿਜਵᶤ ਿਕ 'ਦ ਇਕਨਾਿਮਸਟ ਲੰਦਨ ਨੇ ਿਕਹਾ "ਅੰਕਟਾਡ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਕਸ 

ਸੀ”। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਅੰਕਟਾਡ ਇਕ ਅਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 
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ਹਰਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਅੰਕਟਾਡਨੇ ਜੀ ਐਸ ਪੀ,ਸਮੁੰਦਰ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ 

ਨੇਮਾਵਲੀ,ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪᴆੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਕਸ਼ਾਂ 

ਦੇ ਉਦਭਵ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ। 

7. ਿਸਟੱਾ  

ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਕਟਾਡ ਸਕਤਰੇਤ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ,ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਿਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾਂ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹᶣ ਪᴆਸੰਸ਼ਨੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ,ਸਕਤਰੇਤ ਰਾਹᶣ ਹਰ ਇਕ 

ਸੰਮੇਲਨ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਤɪ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇ

‘ਚ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਕੋਸਾ,ਸੰਸਾਰ ਬɩਕ,ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ,ਯੂਰਪੀ 

ਆਰਥਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਗੁਟ-ਿਨਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਜਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ 

ਬɩਕ ਅਤੇ ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ ਰਾਹᶣ ਵੱਧ ਮਦਦ,ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਸਮੁਦਾਇ ਰਾਹᶣ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਪਾਰ 

ਿਰਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਮੁਖ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਅੰਕਟਾਡ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵ ਚ ਘੱਟਾ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ,ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਸਾਿਹਬੀ ਹੈ। 

8. ਛੋਟ ੇਉਤਰ ਵਾਲੇਪᴆਸ਼ਨ  

1. ਸੰਖੇਪ ਚ ਅੰਕਟਾਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਿਕਥ ੇਤਕ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 
ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ? 

2. ਅੰਕਟਾਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤ ੇਸੰਖੇਪ ' ਚ ਦਸੋ। ਇਹ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ 

'ਚ ਿਕੱਥɪ ਤਕ ਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

3. ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਯᴡਤ ਪᴆਣਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਹ ਿਕੱਥ ੇਤਕ ਸਫਲ 

ਿਰਹਾ ਹੈ? 

9. ਵਡੱ ੇਉਤਰ ਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ  

1. ਅੰਕਟਾਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਾਰੇ ਦਸੋ। 

2. ਅੰਕਟਾਡ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਿਕੱਥɪ ਤਕ ਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 

10. ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤਪਸੁਤਕਾ ਂ

1. Sodersten, Bo and Read, G. : International Economics  

2. Salvatore, D. : International Economics  

3. Ethier, W.J. : Modern International Economics  

4. M. L. Zhingan: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 
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                 nzso ok;aNoh noE;ak;so 

gkm BzL 2H7  
 

ਪᴆਸੁਲਕ ਸਬਧੰੀ ਸਮਾਨਯ ਕਰਾਰ (GATT) 

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

3. ਗੈਟ ਕੀ ਹ ੈ

4. ਗੈਟ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

5. ਗੈਟ ਦ ੇਪᴆਾਵਧਾਨ 

6. ਿਵਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾ ਂਦ ੇਗਟੈ ਦਰੌ 

7. ਗੈਟ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਸ਼ੇ 

8. ਗੈਟ ਦੀਆ ਂਆਲੋਚਨਾਵਾ ਂ

9. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

10. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

11. ਪᴆਸਤਾਿਵਕ ਪਸੁਤਕਾ ਂ

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਪᴆਸੁਲਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਨਯ ਕਰਾਰ ਹਵਾਨਾ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਰਾਖ ਤੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਇਆ। ਿਵਸ਼ਵ ‘ਚ1930 ਦੇ 
ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ-ਜੰਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਪੱਧਤੀ ਨੰੂ ਕਰੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੈ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ-ਜੰਗ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰ ਿਵਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ 
ਸੋਚੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਵਾਨਾ ‘ਚ 1947-48 ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 
ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਿਲਆ। 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਵਾਨਾ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਕਦੇ 
ਸਮਰਥਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਗਿਠਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ 23 ਦਸ਼ੇ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਵਪਾਰ-ਿਰਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਟੈਿਰਫ ਗਲਬਾਤਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਿਜਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਗੈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਕਰਾਰਤੇ 30 ਅਕਟੂਬਰ 1947 ਨੰੂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੇ 
ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੰੂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 1 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੰੂ ਗੈਟ ਖਤਮ 
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 
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2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸੀ ਗੈਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਗੈਟ ਦੇ ਪᴆਾਵਧਾਨ, ਿਵਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਟ ਦੌਰ, ਗੈਟ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ 
ਦੇਸ਼, ਗੈਟ ਦੀਆ ਂਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜᴇ ਾਂਗੇ 1. 

3. ਗੈਟ  
ਗੈਟ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਿਜਸ ਤੇ 96 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, 31 ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੇਗੈਟ ਿਨਯਮ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਗੈਟ 
ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਚਿਹਰੀ। ਇਹਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 80 
ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਪਰੂਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਚਾਰ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ 
ਕਾਰਜ ਪᴆਣਾਲੀਯੁਕਤ ਇਹ ਇਕ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਮੰਚ ਸੀ ਿਜੱਥ ੇਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰ ੇ
ਦੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 
ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਲਈ ਸਮ-ɨਸਮᶤ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁਦੇੰ ਸਨ। ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਵਵਾਦਾਂ 
ਦਾ ਿਨਪਟਾਨ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥ ੇਤਕ ਿਕ ਪᴆਤੀ ਸੋਧਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ 
ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸੀ। 

 

ਗੈਟ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਪᴆਤੀਿਨਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪਰੀਸ਼ਦਦਾ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਸੀ। 
ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇਬਾਰੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ-ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

4. ਗੈਟ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਗੈਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਚਾਰ-ਸੰਿਹਤਾ ‘ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੌਲਕ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇਅਧਾਰਤ ਸਨ: 

i) ਪਰਮਿਮੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ( ਐਮ ਐਫ ਐਨ ) ਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਰਣਕਰਨਾ। 

ii) ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਿਵਤਕਰੇ, ਅਦਾਨ-ਪᴆਦਾਨ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ। 

iii) ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਟੈਿਰਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਰੰਕਸ਼ਣ ਦੇਣਾ। 

iv) ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਿਰਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਿਰਫ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਦਾਰ ਬਨਾਉਣਾ। 

 

ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪᴆਾਪਤੀ ਲਈ, ਕਰਾਰ 'ਚ 

ੳ) ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 

ਅ) ਿਵਵਾਦਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ, ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਨਾ ਅਤੇ  

ੲ ) ਅਪਵਾਦ ਮਸਿਲਆਂ ‘ਚ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 

ਉਦਾਰ ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦਸ਼ੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ , ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ 

ਹੋਈ ਪᴆਭਾਲਸ਼ਾਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ, ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ 

ਪੂਰੀ ਤਰᴇਾਂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ-ਪਧੱਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।  
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5. ਗੈਟ ਦ ੇਪᴆਾਵਧਾਨ 
ਗੈਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਨੁਛੇਦਾ ‘ਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਇਥ ੇਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

1. ਪਰਮਿਮੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਧਾਰਾ - ਅਿਵਤਕਰੇਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ ਸਭ ਆਯਾਤ ਅਤੇ 

ਿਨਰਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪਰਮ ਿਮੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਪਰਮ ਿਮੱਤਰ 
ਰਾਸਟਰ ਦਾ ਿਨਯਮ ਇਕ ਦੇਸ ਰਾਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਟੈਿਰਫ ਤਰਜੀਹ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੇਰ 
ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਥਧੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਆ ਂਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ 
ਸੀ। 

2. ਟੈਿਰਫ ਿਰਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ:ਗੈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਲ ਘਟਕ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਆਪਸ 

'ਚ ਟੈਿਰਫ ਿਰਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰਤਾᴡਤ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ। ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 11'ਚ 

ਿਜ਼ਕਰ ਿਰਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ‘ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਵਾਰਤਾᴡਤ ਦਰਾਂ ਤɪ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਸੀਮਾਸੁਲਕ ਨਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਪᴆਤੀਬੱਧ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਵਾਰਤਾᴡਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੈਿਰਫਦਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮਿਮੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ 
ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਨਯᴡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਆਦਾਨ-
ਪᴆਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 

3. ਮਾਤᴆ ਾਤਮਕ ਪᴆਤੀਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨਯ ਉਨਮੂਲਨ: ਕਰਾਰ ਦਾ 11 ਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਤᴆ ਾਤੁਮਕ ਵਪਾਰ 
ਪᴆਤੀਬੰਧਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੈਟ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਤɪ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਸੰਭਵ-ਪਧੱਰ ਤੇ 
ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

4. ਆਪਾਤ ਸੁਰਿੱਖਆਕੋਡ: ਗੈਟ ਦਾ 19ਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਆਯਾਤ ਸੁਰਿੱਖਆ ਕੋਡ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 
ਇਕ ਦੇਸ ਆਯਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਿਰਫ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਯਾਤ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਰਿਤਆ ਨੰੂ 
ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ੰਕਾ ਰਖਦੇ ਸਨ। 

5. ਅਪਵਾਦ: ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ 21 ‘ਚ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ 'ਸਾਮਾਨਯ' 

ਅਤੇ 'ਸੁਰੱਿਖਆ' ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨੀਯ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਸੰਰਕਸਣ ਦੇਣ ਲਈ 

ਪᴆਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ਸਨ। 

6. ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪᴆਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ: ਸਬਿਸਡੀਆਂਵੇ ਪᴆਿਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ 
1970 ਦੇ ਟੋਕੀਉ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਖ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ‘ਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ 
ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 
ਮੁਢਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਨਰਯਾਤ ਸਬਿਸਡੀ ਿਸਰਫਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਿਕ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਦੇਸ 
ਿਵਸ਼ਵ ਿਨਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਅੰਸ਼ ਤɪ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਾਰ ‘ਚ ਅਿਜਹੀ ਿਵਵਸਥਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ ਸ਼ਤੀਪੂਰਕ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ੀਪਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਿਨਰਯਾਤ 
ਸਬਿਸਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧ ੇਹੋਏ ਮੱੁਲਾਂ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 

7. ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਨ: ਗੈਟਝਗੜਾ ਿਨਪਟਾਨ ਪᴆਿᴡਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾ ਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਜਨᴇ ਾਂ 'ਚ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨਯ ਕਰਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
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‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਦੈਾ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ ਗੈਟ 3 ਜਾਂ 5 ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਿਹਰਾਂ ਦੇ ਪਨੈਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ ਜੋ ਗੈਟ ਪਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀ 
ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱਟੇ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਰਾਹੀ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਇਸ ਪᴆਿᴡਆ ਰਾਹੀ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪਰੂਵਕ ਹਲ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ। 

 

6. ਿਵਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾ ਂਦ ੇਗਟੈ ਦਰੌ: 
1947 ਤɪ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਸਵ-ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਦੌਰ ( ਸੰਮੇਲਨ ) ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਠਵਾਂ 
ਸੰਮੇਲਨ ਪਟੰਾ ਡੇਲ ਏਸਟੇ (ਉਰੂਗਵੇ ) ‘ਚ ਸਤੰਬਰ 1986‘ਚਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ 15 ਅਪਰੈਲ 1994 ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਹੋਇਆ। 

 

ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜੇਨੇਵਾ (1947),ਦੂਜਾ ਏਨੇਸੀ (ਫਰਾਂਸ) (1949),ਤੀਜਾ ਟੋਰਕਵਾਇ (ਇੰਗਲɩਡ) 

(1950-51) , ਚੌਥਾ ਜੇਨੇਵਾ (ਸਿਵਟਜ਼ਰਲɩਡ) (1955-56), ਪਜੰਵਾਂ ਜੇਨੇਵਾ (ਿਡਲਾਨ ਦੌਰ) (1954-62), ਛੇਵਾਂ 

ਜੇਨੇਵਾ (ਕੈਨੇਡੀ ਦੌਰ) (1963-67) ਦੇ ਿਵਚ, ਸਤਵਾਂ ਟੋਕੀਉ (ਜਪਾਨ) (1973-79) ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹਨਾਂ 
ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤɪ 60,000 ਤɪ ਵੱਧ ਟੈਿਰਫ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਿਵਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ‘ਚ ਲਗੇ ਅਤੇ 
ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂ ‘ਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਟੈਿਰਫ ਕਰਾਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਵੀ, ਅਸੀ ਸੰਖੇਪ ‘ਚਕੈਨੇਡੀ, ਟੋਕੀਉ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ 
ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਕੈਨੇਡੀ ਦੌਰ 
ਗੈਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤᶦ ਲੈ ਕੇ 1962 ਤਕ ਗੇਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ‘ਚ 5 ਟɩਿਰਫ-ਕਟੌਤੀ ਸੰਮੇਲਨਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 
ਦੁਪੱਖੀ ਰੂਪ ਤੋ ਵਸਤੂ-ਦਰ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਯੋਿਜਤਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਕ ਜਿਟਲ ਪᴆਿᴡਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 
ਇਸ ਿਵਚ ਧੀਮੀ ਪᴆਗਤੀ ਹੋਈ। ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਸਮੁਦਾਯ ਦੇ ਗਠਨ ਤɪ ਅਮਰੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਥੰਧਾ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਪᴆਤੀਿᴡਆ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਟੂਕਰ 1962 ‘ਚ ਵਪਾਰ ਿਵਸਤਾਰ 
ਅਧੀਿਨਯਮ ਪਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੈਨੇਡੀ ਪᴆਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 50 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਟੈਿਰਫ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਤɪ ਮਈ 1964 ‘ਚ ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪᴆਸ਼ਸਤ ਹੋ 
ਿਗਆ ਜੌ 30 ਜੂਨ 1967 ਤੱਕ ਪਰੇੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨਯ ਕਰਾਰ (1967) ਦੇ 
ਜੇਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਇਹਨਾ ਟੈਿਰਫ ਕਟੌਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ‘ਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਵਸਵ-ਵਪਾਰ ਦੇ 
ਤਕਰੀਬਨ 40 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 80 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਕ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆ ਨੰੂ ਉ᷀ਥੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਜਥɪ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਲਕ-ਯੋਗ ਆਯਾਤਾਂ ਨੰੂ 64 

ਪᴆਤੀਸ਼ਤਤਕ ਕੀਤਾ। ਔਸਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿਬᴆਟੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 38 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ, ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 30 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 

ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 24 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਿਵਚ ਰਹੀਆ।ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਿਨਰਮਤਵਸਤਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਟੈਿਰਫ ਨੰੂ 
5-15 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਿਵਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।ਇਹ ਟੈਿਰਫ ਿਰਆਇਤਾਂ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਰਾਹੀ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। 
ਖੇਤੀ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਤɪ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਿਮਲੀ। ਉਹ ਦੇਸ ਖੇਤੀ-ਮਦਾਂ ਤੇ 25 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸ਼ੁਲਕਕਟੌਤੀ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਨਯ ਟੈਿਰਫ ਤੋ ਸੰਰਕਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏਪਰੰਤੂ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪᴆਗਤੀ 
ਨਹੀ ਹੋਈ। ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਟੈਿਰਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਵਲ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 
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ਟੋਕੀਉ ਦੌਰ ਬਹੁਪਖੱੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਦੋਰ ਗੈਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ‘ਚ ਸਤੰਬਰ 1973 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 
ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਟੋਕੀਉ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਚਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੂਰਗਾਮੀ 

ਪᴆੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ: ਟੈਿਰਫ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਗੈਰਟੈਿਰਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਉਨਮੂਲਨ, ਚੋਣਵɪ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਵਪਾਰ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲਦੀ ਕਮੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਪᴆਣਾਲੀ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਟ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਊਸ਼ਣ ਕਿਟਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂਦਾ ਖਾਸ ਉਪਚਾਰ। ਟੋਕੀਉ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਚ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕੇ ਬਹੁਪਖੱੀਵਾਰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਏ। 12 ਅਪਰੈਲ 1979 ਨੰੂ ਟੋਕੀਉ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਗੈਰ-ਟੈਿਰਫ 
ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ 1980ਤɪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਨ: 

1. ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪᴆਤੀਕਾਰ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਕਰਾਰ: ਇਸ ਿਵਚ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤੀ, ਮਛਲੀ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਵਾਿਨਕੀ 
ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਦੇ ਿਨਬਟਾਉਣ ਦੀ ਪᴆਿᴡਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

2. ਕਸਟਮ ਮੁਲੰਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ:ਇਸ ਕਰਾਰ ‘ਚ ਕਸਟਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ 
ਿਨਰਪੱਖ,ਸਮਰੂਪ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪᴆਣਾਲੀ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਹੈ। 

3. ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ: ਇਸ ਕਰਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤɪ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮ ɨਿਵਵਸਾਇਕ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ 
ਮਾਲੀਆ-ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿਨਧੀਆਂ ਦਾ ਪᴆਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਾਰ ‘ਚ ਗੈਰ-
ਿਵਭੇਦਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾ ਨੰੂ ਵੀਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

4. ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ: ਇਸ ਕਰਾਰ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਧੱਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ 
ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਰਾਹੀ ਤਕਨੀਕੀਮਾਨਕ ਸਿਹੰਤਾ ਦੇ 
ਉਲੰਘਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲ ਪᴆਾਪਤਕਰਨ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਿਧਅ ਨੇਮਾਂ 
ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

5. ਆਯਾਤ ਲਾਈਸᶥਿਸੰਗ ਪᴆਿᴡਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ: ਇਹ ਕਰਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ 
ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅਨੁਮੋਦਨ,ਕੌਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਯਾਤ-ਲਾਈਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ 
ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਉਤ ੇ ਸਲਾਹਅਤੇ ਿਨਪਟਾਨ ਦੀਆਂ ਪᴆਿᴡਆਵਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 

 

ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ 

ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ, ਿਜਸਨੰੂ  1947‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਗੈਟ ਨੇ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾਸੀ, ਇਕ ਿਵਸਤᴆਤ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਗੈਟ 

ਮੂਲਭੂਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂ ਖੇਤਰਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗੈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤᶦ ਬਾਹਰ 
ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਗੈਟ ਿਤੰਨ ਨਵɨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਇਆ - ਬੌਧਕ ਸੰਪਤੀ ਅਿਧਕਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼। ਇਸ ਿਵਚ ਖੇਤੀ ਕਪੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਗੈਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 
ਤੋ ਬਾਹਰ ਧਨ। 
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ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਟਾਂਦਿਰਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਐਕਟ ‘ਚ 28 ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਸਨ - WTO 

ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਧੱਰੀ ਿਨਰਣਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ। ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 

ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਪᴆਣਾਲੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਪਰੀਿਸ਼ਸ਼ਟਾਂ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੌਧਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ, ਬਹੁਪਾਸ਼ਰਿਵਕ ਵਪਾਰ, ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮ 1994, ਝਗੜਾਿਨਪਟਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਦੱਤੇ ਹਏੋ ਹਨ। 

 

ਉਰੂਗਵੇ ਦੋਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ, ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ 

ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰੂੀ ਤਰᴇਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਜਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਪਹੰੁਚਨੰੂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸਨੰੂ ਟੈਿਰਫ ‘ਚ ਕਮੀ, ਖੇਤੀ 
‘ਚ ਟੈਿਰਫ-ਸਿਹਤ ਮਦਦ‘ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਦੁਪੱਖੀ ਮਾਤᴆ ਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਚ 

ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਦੂਜੇ ‘ਚ, ਬਜਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਕਾਰਜਪᴆਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦੇ 

ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਕਤੀ-ਪᴆਦਾਨ ਰਾਹੀ ਿਨਆਇਕ ਸੁਰਿੱਖਆ ਦਾ ਪᴆਸਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

 

ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ  
ਗੈਣ ਸਚੀਵਾਲੇ ਨੇ ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਗਾਇਆ: 

1. ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ  

a. ਸਨ  2005 ਤਕ 510 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ। 

b. ਸਨ  2005 ਤਕ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ 745 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ। 

c. ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਿਵਸਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਧੇ ਵੱਧ ਵਾਧਾ - ਬਸਤᴆ ਾਂ ‘ਚ60 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ, ਬਨ ਅਤੇ ਮਛਲੀ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਚ 20% ਅਤੇ ਸੰਸਾਿਧਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਚ 19 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਦੀ। 

d. ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰᴡਮਣ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾਵਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਰੂਬ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਰੂਸੀ) ਦੀ 
ਇਕ ਗੁਰਪ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੁਲ ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ 
ਿਨਰਯਾਤ ‘ਚ 50 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤᶦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ। 

2. ਟੈਿਰਫ ‘ਚ ਕਮੀ  
ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਧਕ ਅਤੇ  ਿਵਵੇਕਾਧੀਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ 

ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ, ਉ᷀ਚਪਧਰੀ ਟੈਿਰਫ ਬੰਧਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਦਾਅਰਥ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੁਾਣੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣਵਾਦੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਿਰਫ ਚਂ ਕਮੀ 
ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਸਨ 

a. ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ 78 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤᶦ 99 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵਧੇ ਅਤੇ 
ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਇਹ 22 ਪᴆਤੀਸਤ ਤᶦ 72 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵਧੇ। 

b. ਖੇਤੀ ‘ਚ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਬੰਧਨ 81 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤᶦ 100 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵਧ ੇਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ 
ਦੇਸਾਂ ‘ਚ 22 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤੋ 100 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤਕ। 
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c. ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਟੈਿਰਫ 6.3 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤੋ 3.9 ਪᴆਤੀਸ਼ਤਤਕ ਘੱਟ ਹੋਏ। 

d. ਟੈਿਰਫ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਿਜਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਧ ਸੰਸਾਿਧਤ 

ਮੁਢਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

e. ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਿਨਰਯਾਤ-ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤ ɪਔਸਤ ਤᶦ ਵੱਧ ਟੈਿਰਫ ‘ਚ ਕਮੀ। 

3. ਮਾਰਿਕਟ ਪਹੰੁਚ  

ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਮਾਰਿਕਟ ਪਹੰੁਚ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਟੈਿਰਫ, ਕਪੜਾ , ਬਸਤᴆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 

ਸਨ। 

a. ਟੈਿਰਫ - ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਕ ਟੈਿਰਫ ਔਸਤਨ 4 ਪᴆਤੀਸਤਤਕ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ 
ਵਪਾਰ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹᶣ ਹਨ। 

b. ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਬਸਤᴆ - ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਬਸਤᴆਸਮਝੌਤਾ ਮਾਰਿਕਟ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ 
ਦੀ ਇਕ ਮੱੁਖ ਉਪਲਬਧੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਪਖੱੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2005 ਤਕ 
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗੈਟਿਨਯਮ 1994 ‘ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਸਭ ਵਸਤਾਂ 

ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 31 ਦਸੰਬਰ 1994 ਤਕ ਦੇ ਸਭ MFA ਬਹੁਤੰਤੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਪᴆਤੀਬੰਧ WTO ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2005 ਤਕ ਇਹ ਹਟਾ ਲਏ 

ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਗੈਟ ‘ਚਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਲਸਰੂਪ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 

ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਬਸਤᴆ ਾਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। 

c. ਖੇਤੀ - ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਰਿਕਟ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ (ੳ) 
ਬਗੈਰ ਟੈਿਰਫ ਪᴆਤੀਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਸਟਮ ਿਡਉਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਨੰੂ ਖੇਲਣਾ, 
(ਅ) ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ (ੲ) 
ਸਬਿਸਡੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤᴆ ਾ ਅਤੇ ਸਬਿਸਡੀ ਨੂ ੰਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

d. ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ - ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ਤੋ ਬਹੁਪੱਖੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਬਲ ਿਮਿਲਆ। 

ਇਹਨਾਂ ਚᵻ ਮੱੁਖ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਸਬਿਸਡੀ ਨਾਲ, ਪᴆਤੀਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪᴆਤੀ ਰਾਸ਼ੀਪਾਤਨ ਨਾਲ, 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਿਨਪਟਾਨ ਨਾਲ। ਝਗੜਾ ਿਨਪਟਾਨ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂਨੰੂ ਸਮɨ-ਬੱਧ, ਸਵਚਾਿਲਤ 

ਅਤੇ WTO ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਨਆਇਕ ਥਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

e. ਿਟᴆਮਸ - ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਨਵੇਸ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਿਨਵੇਸ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ 
ਜਾਂ ਮਾਤᴆ ਾਤਮਕ ਪᴆਤੀਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹᶣ ਹਨ। ਅਸੰਗਤ ਿਟᴆਮਸ ਨੰੂ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਹਟਾਉਣ 
ਲਈ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਟᴆਮਸ 
ਸਮਝੌਤਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪᴆਵੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀ ਥੋਪਦਾ। 

f. ਗੈਟਸ - ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨਯ ਸਮਝੌਤਾ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ। ਇਹ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਪਖੱੀ ਸੰਮਤ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਰਾਹੀ ਲਾਗ ੂਿਨਯਮਾਂ ਦਾ 
ਪਿਹਲਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਿਵੱਤੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

ਗੈਟਸ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ MFN ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ‘ਚ 
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ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਪᴆਸੰਗਕ ਕਨੂਨਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ 
ਦੇ ਪᴆਕਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਤੇ। 

g. ਿਟᴆਪਸ - ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੌਧਕ ਸੰਪਤੀ ਅਿਧਕਾਰ - ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੌਧਕ 
ਸੰਪਤੀ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਆᶳਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਪᴆਕਾਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ 

ਤੱਤ ਸਬੰਧੀ ਅਿਧਕਾਰ, ਟᴆ ੇਡਮਾਰਕ, ਭੂਗੋਲਕ ਲੱਛਣ ਉਦਯੋਗਕ ਿਡਜ਼ਾਇਨ, ਪੇਟ᷃ਟ, ਿਡਜ਼ਾਇਨਾਂ ‘ਚ 

ਵਪਾਰ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਆਿਦ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਿਟᴆਪਸ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ 

ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਅਿਵਕਸਤ 

ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਤਰᴇਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। 

 

7. ਗੈਟ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਸ਼ੇ 

ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਿਧਮਾਨੀ’ ਧਾਰਣਾ ਸਮਾਨਯ ਸਮਝੌਤ ੇ‘ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 1957 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ‘ਚਂ ਟੈਿਰਫ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਵਰਤᶦ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ‘ਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਲੀਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਈ ਟੈਿਰਫ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਹੈਬਰਲਰ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾ ਂਤੇ ਗੈਟ ਨੇ 1958 
‘ਚ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪᴆੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਾ ਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 
ਕੈਨੇਡੀ ਦੌਰ (1964-67) ‘ਚ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਿਦਤੇ ਗਏ ਜਦ 37 ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ 
ਤੇ ਟੈਿਰਫ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਵਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਨਹੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

 

1970 ‘ਚ ਤਰਜੀਹਪੂਰਨ ਸਮਾਨਯᴡਤ ਿਵਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਪਖੱੀ ਟੈਿਰਫ ਪਿਹਲਾਂ 

ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਜੂਨ 1971‘ਚ ਗੈਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮ ਿਮੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਿਵਹਾਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਛੂਟ ਨੰੂ GSP ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤਰਜੀਹਪੂਰਨ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਨੰੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

 

ਤਾਂ ਵੀ ਟੇਕੀਉ ਦੌਰ (1973-79) ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮਛਲੀ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਵਾਿਨਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬਿਸਡੀਆਂ 

ਅਤੇ ਪᴆਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬਧੰ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਯਾਤ 

ਲਾਈਸੈਿਸੰਗ ਡੇਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਬਛੜੇਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ 

ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਿਜੱਤ ਸੀ ਿਕᶳਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ‘ਚ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 
ਟੋਕੀਉ ਦੌਰ ‘ਚ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਸ਼ਣ ਕਿਟਬੰਧੀ ਕੱਚੇ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਿਤਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ-ਿਰਆਇਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  
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ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ‘ਚ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਨਰਮਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ । 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ‘ਚ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਯਾਤ ਸਬਿਸਡੀਆਂ 
ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ।  

 

ਤਾਂ ਵੀ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾ ਂ ਨੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਗੈਟ ਿਨਯਮਾਂ ਤᶦ ਹਟਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤਕ 
ਖਾਸ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਨਰਯਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂ‘ਚ 1961-62 ‘ਚ ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਿਮਆਦ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਆਉਣਾ 
ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 1962-73 ਦੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਇਸ ਦਲੀਲ 
ਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਜੋ ਪᴆਮੱੁਖ ਿਨਰਯਾਤਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ ਦੇ 
ਆਪੂਰਤੀ ਕਰਿਤਆਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜਾਰ ਿਵਘਟਨ ਤɪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੰਕਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

 

ਗੈਟ ਿਨਯਮਾਂ ‘ਚ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਪᴆਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਪੂਰਨ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਟ ਦੀ 

‘ਬਚਾਉਧਾਰਾ' ਅਤੇ 'ਸਂੁਰੱਿਖਆ’ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 

'ਸਵੈ᷀ਛਕ ਿਨਰਯਾਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਿਵਵਸਿਥਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਿਜਹੇ ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨ ਆਣ 

ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਪᴆਤੀਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਹਤਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਰਤɪ-

ਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਗੈਟ ਿਨਯਮ WTO ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ । 

 

8. ਗੈਟ ਦੀਆ ਂਆਲੋਚਨਾਵਾ ਂ 
ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤᶦ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਗੈਟ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਤɪ 
ਗੈਟ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ। 

1. ਗੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤɪ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਿਜਸਤੇ ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ 
ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰਇਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੈਟ 
ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਕੈਨੇਡੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਟੋਕੀਉ ਦੌਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰਥਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 
ਿਜਸਤᶦ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਿਨਰਯਾਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਿਰਆਇਤੀ ਮੱੁਲਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

ਜਦਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਆਯਾਤ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੰੂ WTO‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾਿਗਆ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਿਰਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ 

ਬਾਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ।ੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ' ਸਵੈ᷀ਛਕ ਿਨਰਯਾਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ', 'ਘੱਟ 

ਲਾਗਤ ਆਪਰੂਤੀਕਾਰਕ’, ‘ਬਜਾਰ ਿਵਘਟਨ’ਆਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਵɨ ਵਪਾਰ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਪᴆਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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3. ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਤੋ ਹੱਟਕੇ ਦੁਪਖੱੀ, ਿਵਭੇਦਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪᴆਤੀਬੰਧਾਤਮਕ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਤᶦ ਗੈਟ ਦੀ 
ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਸਮੁਦਾਯ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾਨੇ ਦੁਪਖੱੀ ਵਾਰਤਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਬᴆਾਜ਼ੀਲ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੰਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਕਈ 

ਆਯਾਤ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਲਾਏ। ਇਸ ਸਮᶤ 100 ਤɪ ਵੱਧ ਐਮ ਐਫ ਏ ਸ਼ᴆੇਣੀਦੇ ਦੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜੋ 
ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤɪ ਿਵਕਸਤ ਦਸ਼ੇਾਂ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਰਯਾਤ ਤੇ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ। 

4. ਗੇਟ ਨੇ ਟਾਲਣ ‘ਚ ਦੁਜਾ ਮਹੱਤਵਪਰੁਨ ਕਾਰਕ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ 
ਸਬਿਸਡੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਗੇਟ ਦੇ ਿਨਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀ ਸਨ। ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮ ਘਰੇਲੂ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦ ੇ

ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਸਤᶦ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿਹਤਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉ᷀ਭਰ ਕੇ 

ਆᶳਦੀ ਹ।ੈ ਫਲਸਰੂਪ, ਖੱੁਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

5. ਗੈਟ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ 'ਸੁਰੱਿਖਆ' ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, 

ਆਯਾਿਤਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਾਂ ਿਰਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆਯਾਿਤਤ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਟਲ ਭੁਗਤਾਨ-ਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ 

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿਜਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਚ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 'ਬਚਾਉ-ਧਾਰਾ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 

ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪᴆਾਪਤ ਸਭ ਅਸਥਾਈ ਪᴆਤੀਥੰਧ ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 

6. ਅਨੁਛੇਦ 24, ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਸਟਮ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ-ਮਰੋਿੜਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤɪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ‘ਚ 
ਕਈ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭੇ ਹਨ ਿਜਸਤɪ ਗੈਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਿਨਯਮਾ ਤɪ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਾਨ-
ਪᴆਦਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਪਧੱਤੀ ਦੇ ਿਵਖੰਡਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤɪ 
ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਿਹਤਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਰਮ ਿਮੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 
ਫਾਇਦੇ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇ ਹਨ। 

7. ਚੰੂਿਕ ਗੈਟ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪᴆਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਇਸਲਈ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹੀ ਸੀ ਿਜਸਤɪ ਅਨੁਬੰਧ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਿਵਵਾਦ-ਿਨਪਟਾਨ ਦੀ ਪᴆਿᴡਆ ਦੇ ਲਈ 3 ਜਾਂ 5 
ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਿਹਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਨੈਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਿਰਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨੂਨੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਸੀ। ਗੈਟ ਦੀ 

ਇਹ ਇਕ ਰੀਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। WTO ਇਕ ਸਥਾਈ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਚ ਿਨਿਹਤ ਇਹੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ WTO ‘ਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 125 ਦੇਸ਼ ਗੈਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ 
ਪਰਿਮੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਨਯਮ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਤɪ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਸਨ। 
 

;z;ko,tgko, ;z;EkB 
 

 ikD-gSkD L ;z;ko d/ fGzB-fGzB d/FK d/ ftueko w[es tgko (Free trade) ~ gq's;kfjs eoB 
dhnK e'fFFK d{i/ ftFt :[ZX s'I pkd jh F[o{ j' rJhnK ;B. fJ; tk;s/ ;G s'I gfjbK edw 1948 ftZu 
u[Zfenk frnk ;h. id'I GATT (General Agreemetn on Tariff and Trade) dh ;EkgBk ehsh rJh 
;h. fJ; ;z;Ek dh ;EkgBk Bkb jh ;z;ko d/ fGzB-fGzB d/FK B/ nkg; ftZu y[ZbQk tgko eoB pko/ fJZe 
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tgko ;zXh ehsh. fJ; ;zXh dh FosKs/ pdbdh j'Jh gfo;fEshnK d/ ekoB tZy-tZy ;w/I T[Zs/ ftuko ehsk 
frnk j?. fJ; ;zpzX ftZu nyhobh tko ehs/ rJ/ nfXt/FB ~ :{o{rJ/ okT{Iv (Uruguay Round) fejk 
iKdk j? ns/ fJ; nfXt/FB ftZu bJ/ rJ/ c?;fbnK ~ 15 ng?qb 1994 ~ wB}{oh d/ fdZsh rJh. fJ;/ 
nfXt/FB ftZu y/sh s/ ;wM"s/ j/m GATT d/ f;XKsK B{z  
y/sh d/ y/so s/ th bkr{ eoB dh ;fjwsh j' rJh j?. fJ; fdB jh nzsookFNoh tgko ;zrmB dh 
;EkgBk ~ th gqtkBrh d/ fdZsh rJh. :{o{rJ/ okT{Iv (nZmtK okT{Iv) ftZu fbZs/ rJ/ c?;fbnK ~ 1H1H1995 
~ bkr{ eo fdZsk frnk. fJ; s'I pkd GATT ~ fJZe ;[szso ;z;Ek d/ o{g ftZu ysw eoe/ fJ; ~ 
nzsookFNoh tgko ;zrmB dk fJZe fjZ;k pDk fdZsk frnk. 
 gkm d/ T[d/F L fJ; gkm ftZu n;hI ikDekoh jkf;b eoKr/ fe 
 * nzso okFNoh tgko ;zrmB eh j? 
 * nzso okFNoh ;zrmB d/ Gkosh noEftt;Ek T[Zs/ eh gqGkt gJ/ jB 
 nzso okFNoh tgko ;zrmB (World Trade Organisation-WTO) L 
 nzsookFNoh tgko ;zrmB dh b'V L Gkt/I GATT ;z;ko ftZu w[es tgko dk gq;ko eo fojk 

;h ns/ fiBQK d' d/FK ftueko ekBNo?eN j[zdk ;h, T[; bJh b'VhIdhnK FosK th pDk fojk ;h 
go fco th fJ; dh ekoiekoBh ftZu e[M d'F ;B fit/I i/eo d' d/F fijV/ fe nkg; ftZu 
tgko eo oj/ j'D ns/ d'tK ftueko fttkd j' ikt/ sK T[; fttkd B{z w[ekT[D tk;s/ e'Jh gd-
nfXekoh BjhI ;h. d' d/FK ftueko tgko eoB d/ w[Zy ekoB okiBhfse ns/ nkofEe j[zd/ jB 
go fJj tZy-tZy d/FK bJh tZy-tZy j[zd/ jB. fi; eoe/ eJh tko ;wZf;nktK yVhnK j' iKdhnK 
jB. GATT dk fJj th n;{b fojk j? fe fe;/ th d/F Bkb ftseok BjhI j'Dk ukjhdk ns/ 
;G ~ pokpo dk bkG fwbDk ukjhdk j? go fco th ftseok fe;/ Bk fe;/ o{g ftZu j' jh 
iKdk j?. GATT dh ekoi gqDkbh ftZu y/shpkVh ~ pj[s B}o-nzdk} ehsk frnk j? id'I fe 
y/shpkVh t;sK dk tgko ftek;Fhb d/FK tk;s/ ;G s'I f}nkdk wjsZt oZydk j?. id'I t;sK d/ 
tgko ftZu rZbpks d/ ftF/ pko/ rZb eod/ jK sK gsk bZrdk j? fe fiBQK d/FK dh w[Bk\k yZND 
tkbh Fesh f}nkdk j[zdh j? T[j tgko eod/ jB. ns/ ;"d/pk}h dh ;woZEk nwho d/FK dh uzrh 
j[zdh j?. GATT d[nkok pDkJhnK BhshnK dk w[Zy ckfJdk nwho ns/ ftef;s d/FK ~ g[Zik j?. 
fJBQK d/FK ~ fXnkB ftZu oZyd/ j'J/ :{o{rJ/ okT{Iv ftZu nzso okFNoh tgko ;zrmB pDkT[D dk 
c?;bk fbnk frnk. 

 nzso okFNoh tgko ;zrmB d/ w[Zy ezw L y/sh pkVh T[s/ ;wM"sk (A-O-A) ng?qb 1994 ftZu 
wkoke/F w'oke/ fty/ ;kJhB ehsk frnk. fJ; ;wM"s/ dk w[Zy Nhuk ;z;ko ftZu gqkfeqse ;kXBK dk xZN'-xZN 
fJ;s/wkb eoBk ;h s/ fJj sK jh ;zGt ;h i/eo tZy-tZy d/FK dh tgko gqDkbh ftZu uzrh wzvhnK 
;Ekfgs ehshnK ikD. fJ; d/ gq;sktBk (preamble) ftZu WTO d/ j/m fby/ ezw nkT[Id/ jB L 
 1H tgko d/ y/so ftZu ;zpzX fJ; soQK d/ j'D fi; eoe/ ofjD-;fjD dk gZXo T[Zuk u[Zfenk  
 ikt/, g{oB o[}rko dh ;fEsh fbnkJh ik ;e/, n;b nkwdB B{z tXkfJnk ik ;e/ ns/ t;sK  
 ns/ ;/tktK dk T[sgkdB ns/ tgko tXkfJnk ik ;e/. 

 2H fijVhnK BhshnK pDkJhnK ikD T[; ftZu fJj :ehBh pDkfJnk ikt/ fe ftek;Fhb d/F th  
 nzso okFNoh tgko d/ ftek; ftZu fjZ;k gk ;eD ns/ nkgD/ nkofEe ftek; bJh b'VK B{z  
 g{ok eo ;eD. 

 3H fJj th fynkb oZfynk ik ;e/ fe ;z;ko ftZu w"i{d ;kXBK dk gq:'r g{oh e[Fbsk Bkb j'Dk  
 ukjhdk j?. 

 4H ;ko/ d/FK B{z pokpo dk bkG g[Zi/ fJ; tk;s/ tgko d/ eoK ns/ o[ektNK ~ xNkfJnk ikt/. 
 :{o{rJ/ okT[Iv ftZu j'J/ ;wM"s/ fi; eoe/ WTO pfDnk ftZu j/m fby/ sZs Fkwb jBL 
 1H t;sK d/ tgko ftZu pj[gZyh gqpzX 
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 2H ;/tktK d/ tgko ftZu nkw gqpzX 
 3H tgko Bkb ;zpzfXs fJN/b/eu[nb gqkgoNh okJhN; d/ fdqFNhe'D s/ ;wM"sk (TRIPS) 
 4H fttkd fBgNkT[D bJh pD/ fB:w ns/ gqDkbh B{z ;wMDk 
 5H d' iK d' s'I tZX d/FK ftueko tgkoe ;zpzXK B{z tXkT[Dk. 
 fJ; gkm ftZu n;hI gfjb/ sZs B{z jh ft;fsqs o{w ftZu btKr/ feT[Ife fJ; ftZu jh y/sh gdkoEK 
iK y/sh dk ;wM"sk fbnk frnk j?. 
 fJ; ;wM"s/ ftZu fszB w[Zy FosK jB L 
1H wzvh gj[zu L fJ; ftZu y/sh y/so ~ fdZs/ rJ/ pukU ~ xNkT[Dk j? sK i' ;z;koe tgko  
 ftZu nkJhnK o[ektNK ~ jNkfJnk ik ;e/. WTO w[skpe ftef;s d/FK B/ 6 ;kb ftZu (1995-
 2000) eo, e'Nk, gofwN ns/ bkJh;?I; gqDkbh ~ 36% sZe xNkT[Dk j? ns/ ftek;Fhb d/FK  
 B/ 10 ;kb ftZu 24% sZe xNkT[Dk j?. Gkos gqkEfwe y/sh gdkoEK bJh y/sh eo 100%  
 n?ro' T[sgkdB bJh 150% ns/ ykD tkb/ s/bK bJh 300% sZe eoB bJh pZX j?. 
2H xo/b{ ;jkfJsk L y/sh ~ fwbD tkbh xo/b{ ;jkfJsk (The aggregate measure of  domestic 

support) (AMS) fi; ~ Amber box th fejk iKdk j?, ftef;s d/F fJZe  T[sgkd d/ 
T[sgkdB dk 5% ns/ ftek;Fhb d/FK ftZu 10% sZe ;hws eo fdZsh rJh j?. nzpo  p'e; ftZu 
xo/b{ ehws ns/ nzsookFNoh ehws d/ nzso ~ nkXko wzB e/ T[sgkdB ns/ nD- T[sgkdB nB[dkB 
dk fBoXkoB ehsk frnk j?. fJ; ;wM"s/ ftZu fszB e?NkrohnK j/m, ;jkfJsk  T[gokfbnK ftZu 
xkNk BjhI ehsk ik ;edk. 
 1H jok pe;k (Green box) T[gokb/ L fJBQK dk tgko T[Zs/ pj[s xZN gqGkt j[zdk j?.  
  fJ; ftZu j/m fbyh ;jkfJsk nkT[Idh j?L 
   1H ;oeko d[nkok y'i, ehfVnK ns/ phwkohnK T[Zs/ ekp{, f;ybkJh, gq;ko 
    ns/ ;bkj ;/tktK bJh ;jkfJsk 
   2H xo/b{ nzB ;jkfJsk 
   3H gqkfeqse nkgdktK s'I nkokw bJh ;jkfJsk 
   4H tksktoD gq'rqkwK ti'I G[rskB bJh ;jkfJsk 
   5H y/soh ;jkfJsk gq'rqkwK ti'I G[rskB bJh ;jkfJsk 
   6H nkwdB phwk gq'rqkw ftZu ;oekoh ftZZsh Gkrhdkoh 
 2H Bhbk pe;k (Blue box) T[gokb/ L fJj T[sgkdB ;hfws gq'rqkw j/m nkT[Id/ jB ns/ ``` 
  fJBQK dk ftef;s d/FK bJh jh ;zpzX j?. 
 3H yk; ns/ tZyo/tK fJbki (Special and differential Treatment) : ftek;Fhb d/FK  
  bJhL 
  1H fBt/F nB[dkB (Subsidies) fijVhnK fe y/sh y/so ftZu w"i{d jB 
  2H y/sh nkdkB ;jkfJsk fijVhnK fe rohp fe;kBK ~ fdZshnK iKdhnK jB. 
  3H nk:ks nB[dkB (Subsidies) nzsookFNoh tgko ;zrmB d/ w?IpoK B{z f;ZX/  
   nk:ks  nB[dkB d/ w[Zb B{z 1986-90 d/ base period s'I 36% fBub/ gZXo s'I 
   6 ;kbK ftZu fbnkT[Dk j?. ftek;Fhb d/FK ftZu fJj ftef;s d/FK dk d'- 
   fsjkJh ns/ ;wK ekb 10 ;kb j? pj[s xZN ftef;s d/FK tk;s/ e'Jh ewh  
   BjhI eoBh. 
4H ;\kJh ns/ ;[oZfynk T[gokb/ (Sanitary and phytosanitary measures) : fJ; T[gokb/  
 ftZu nzB dh ;[oZfynk g"fdnK ns/ ikBtoK dh f;js tor/ T[gokb/ nkT[Id/ jB. e'Jh   
 th ;oeko ~ jZe j? fe T[j fJB;kB, ikBto ns/ g"fdnK dh f}zdrh ns/ f;js   
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 bJh fJj T[gokb/ eo ;edh j?. fJj n?rohw?IN tgko o[ektNK BK g?dk eo d/D.   
 fJ; ;wM"s/ ftZu Sanitary ns/ phytosanitary ;zGkb d/ gZXo d/ fBoXkoB bJh wkg- 
 dzv th dZf;nk iKdk j?. 
5H nzB fJeZsosk ns/ nzB ;jkfJsk (Food stocking and food aid) : ;wM"s/ ftZu fJj  
 th d/fynk iKdk j? fe nzsfow ;w/I ftZu pj[s xZN ftef;s ns/ nzB nk:ks eoB   
 tkb/ ftek;Fhb d/F fes/ nzB d/ nk:ks eoe/ Bekoksfwe gqGktK d/ fFeko sK BjhI   
 j' oj/. fJ; eoe/, WTO NhfunK ftZu nzB dkB iK roKN d/Dh ns/ y/sh ftek;   
 d/ bJh }o{oh ;jkfJsk gqdkB eoBk fwfEnk j'fJnk j? nzsookFNoh w[dok czv (IMF)  
 ns/ ;z;ko p?Ie (World Bank) tZb'I tgkoe \;bK nk:ks eoB bJh nbg-ekbhB   
 ftZs dh th ftt;Ek eotk iKdh j?. 

 

9. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

1. ਇਕ ਘੱਟ-ਿਵਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਦᴆਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤɪ ਗੈਟ ਦੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰੋ। 

2. ਗੈਟ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਿਕਥɪ ਤਕ ਸਫਲ ਹੋਇਆ? ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵਵੇਚਨ ਕਰੋ। 

3. ਗੈਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੇਪਲਬਦੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵਵੇਚਨਾ ਕਰੋ। 

 

10. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

1. ਗੈਟ ਨੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਰੀਖਣ ਕਰੋ। 

2. ਗੈਟ ਦੇ ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਿਵਵੇਚਨਾ ਕਰੋ। 

 

11. ਪᴆਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ ਂ

1. Sodersten, Bo and Read, G. : International Economics  

2. Salvatore, D. : International Economics  

3. Ethier, W.J. : Modern International Economics  

4. M. L. Zhingan: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 
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5. ਕਾਰਜ ਅਤ ੇਉਪਲਬਧੀਆ ਂ

6. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

7. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

8. ਪᴆਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ ਂ

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1957 ‘ਚ ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਫᴆ ਾਂਸ, ਪੱਛਮ 

ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਬੇਲਜੀਅਮ, ਲਕਜਮਬਰਗ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲɩਡ ਆਿਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਢਲੇ 6 ਮᶥਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1973 ਤɪ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਆਇਰਲɩਡ, ਡੇਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਿਬᴆਟੇਨ 

ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 1981 ‘ਚ ਗᴆੀਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ 1984 ‘ਚ ਪਰੁਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪਨੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 
ਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 15 ਮᶥਬਰ ਹੋ ਗਏ। 1995 ਤɪ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਿਹਲਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਮਈ 

2004 ਤɪ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ 15 ਤɪ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਨਵɨ ਦੇਸ ਹਨ ਸਾਈਪᴆਸ, 

ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਏਸਟੋਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਲਟਵੀਆ, ਿਲਥਆੂਨੀਆ,ਮਾਲਟਾ, ਪੋਲɩਡ, ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ। 

 

ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਅਗੁਆ ਯੂਰਪੀ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਸਮੁਦਾਇ ਸੰਧੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ 1925 ‘ਚ ਪੱਛਮ 

ਜਰਮਨੀ, ਫᴆ ਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬੇਲਜੀਅਮ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲɩਡ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਸਭ ਆਯਾਤ-ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ, 

ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੋਟਾ ਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ ਇਹਨਾਂ 
ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਪਮੈਾਨੇ ਦੇ ਦੀਆ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਯੂ ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪᴆਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਰਨ। 
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ਯੂਰਪੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 6 ਮᶥਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੰੂ 1957 ‘ਚ ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤɪ ਹੋਰ 
ਿਵਸਤᴆਤ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਕ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸᶣ ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ,ਂ ਸੰਗਠਨ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜᴇ ਾਂਗੇ। 

3. ਯਰੂਪੀ ਸਮਦੁਾਇ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ  
ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 3 ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ 6 ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹᶣ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਅੱਡ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ: ਪਿਹਲਾ, 

ਯੂਰਪੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਸਮੁਦਾਇ ਿਜਸਨੰੂ 1951 ‘ਚ ਪਿੈਰਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹᶣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋ 50 ਸਾਲ 

ਲਈ ਪᴆਮਾਿਣਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਸਮੁਦਾਇ ਿਜਸਨੰੂ 1957 ‘ਚ ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹᶣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ 

ਇਹ ਅਿਨਸਿਚਤ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਯੂਰਪੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮੁਦਾਇ ਿਜਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1957 ‘ਚ ਰੋਮ 'ਚ ਦੂਜੀ 

ਸੰਧੀ ਰਾਹᶣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਿਨਸਿਚਤ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਸੰਧੀ ਜੁਲਾਈ 1952 ‘ਚ ਪਿਹਲਾਂ ਤɪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸੰਧੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 1958 ਤɪ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀ ਗਈ। 1986 ਦੇ ਏਕਲ ਯੂਰਪੀ ਐਕਟ ਰਾਂਹੀ EC ‘ਚ ਏਕਲ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਨ: 

i) ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ 
ਮਾਤᴆ ਾਤਮਕ ਰੋਕਾਂ (ਪᴆਤੀਬੰਧ) ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਪᴆਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ। 

ii) ਸਾਂਝਾ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਟੈਿਰਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣਾ। 

iii) ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਆਪਸ ‘ਚ ਿਵਕਅਤੀਆਂ  ,ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਉਣ - ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੰੂ ਖਤਮ 

ਕਰਨਾ। 

iv) ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣਾ। 

v) ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣਾ। 

vi) ਅਿਜਹੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਤɪ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾਂਝ ੇਬਜਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ 

ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

vii) ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

viii) ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਢਾਲਣਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਸਾਂਝੇ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਚਲ ਸਕੇ। 

ix) ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜ ਕੋਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਉ᷀ਚਾ ਉਠਾਉਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ। 

x) ਨਵɨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਆੂਤ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਿਵਸਤਾਰ ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ ਭਰਪਰੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 
ਯੂਰਪੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਬɩਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। 

xi) ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਵਕਾਸ ਉ᷀ਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਦ ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਬਨਾਉਣਾ। 
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ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਮᶥਬਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਸਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਦੀ ਖੁਲੀ 

ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਜਾਰ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ 

ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

4. ਸੰਗਠਨ  
ਆਰਥਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਹੈ: 
ਯੂਰਪੀ ਪਰੀਸ਼ਦ: ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਪᴆਮੱੁਖ ਪᴆਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅੰਗ ਯੂਰਪੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਇਕ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ ਤᶦ 
ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਨਰਣੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪᴆਧਾਨਗੀ ਹਰ 

ਇਕ ਮɩਬਰ ਦੇਸ਼ ਰਾਹᶣ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਕਤਰੇਤ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸਥਾਈ ਪᴆਤੀਿਨਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਪਰ ਦੇ ਮᶥਬਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ᴆੇਣੀ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਈ ਮਾਿਹਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਿਮਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹᶣ ਮੁਢਲੀ ਚਰਚਾ ਤɪ ਲੈ ਕੇ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ 
ਤਕ ਸਭ ਮੱੁਖ ਨੀਤੀ ਿਵਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਣੇ ਕੋਰਪਰ ਰਾਹᶣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਮਬɩਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚ 

ਇਹ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿਨਰਿਣਆ, ਆਚਾਰ ਨੇਮਾ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਨਵɨ ਿਵਧਾਨ 

ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮᶥਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। 

 

ਯੂਰਪੀ ਆਯੋਗ: ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਯੂਰਪੀ ਆਯੋਗ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ 20 ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ 

ਦੋ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚᶦ ਅਤੇ ਹਰਇਕ ਇਕ ਛੋਟ ੇਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋ। ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ 

ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮᶤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਪᴆਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪਪᴆਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਬɩਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹᶣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨੰੂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ 
ਨਿਵਆਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਸਮੁਦਾਇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤᶦ ਵੱਧ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦਾ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣਾ ਹ।ੈ 

 

ਿਨਆਂ ਕਚਿਹਰੀ:ਿਨਆਂ ਕਚਿਹਰੀ ਖੇਤੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਝਗਿੜਆਂ ਅਤੇ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਅਪਰਵਾਸੀ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾᶳਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਚਿਹਰੀ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ 

ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਕਰਮ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਹᶣ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਨਰਿਣਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤੇ ਿਨਰਣਾ ਲɩਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਚਿਹਰੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦੰਡ 
ਲਗਾᶳਦੀ ਹੈ। ਕਿਚਹਰੀ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮɩਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

 

ਲੇਖਾ ਪᴆੀਿਖਆ ਕਚਿਹਰੀ: ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪᴆੀਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
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ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ: ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮɩਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਆਮ ਸਲਾਹਕਰਤਾ ਅਤੇ 

ਸੂਚਨਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਯੋਗ ਰਾਹᶣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਪᴆਾਰੂਪ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰ ਅਤੇ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਆਯੋਗ ਨੰੂ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਅਖ਼ੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਸੰਸਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਮਤੀ, ਮੌਦᴆਤ ਸਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਤੇ 

ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

5. ਕਾਰਜ ਅਤ ੇਉਪਲਬਧੀਆ ਂ 
ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਿਰਫ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਟੈਿਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਵਲ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜਾਰ ਲਈ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾᶳਦਾ ਹ।ੈ 

ਕਸਟਮ ਯਨੂੀਅਨ 
ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਨੰੂ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਿਰਫ ਅਤੇ 
ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਬਾਹਰੀ ਟੈਿਰਫ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਧੀ 
ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦਤਾ। ਇਹ ਦੋਵᶤ ਲਕਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ 1968 ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰੂਨ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ 
ਇਕ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਬਣ ਗਈ। 

ਇਕ ੋਿਜਹੀ ਖਤੇੀ ਨੀਤੀ  
ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪ ਦੀ ਕਾਰਜ ᵄਣਾਲੀ ਵਖੋ ਵੱਖ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹᶣ ਲੇਖਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਮɩਬਰ ਦੇਸ ਦੇ ਲਈ ' ਗᴆੀਨ ਰੇਟ’ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱੁਲਾਂ ‘ਚ 

ਬਦਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਸਮਰਥਨ ਮੱੁਲਾਂ ਤੇ ਇਛਾਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। 

ਬਾਹਰੀ ਿਵਸ਼ਵ ਤᶦ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋ ਵੀ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਾਉਯੋਗ ਆਯਾਤ ਕਰ ਪᴆਯੋਗ ਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸਨੰੂ ਵਧਾਇਆ-ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਆਯਾਤਕਾਂ ਰਾਹᶣ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱੁਲ ਫਾਇਦੇ ਨੰੂ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕੇ। ਿਜਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਲੋੜ ਤɪ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 

ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਪᴆਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਇਕ ੋਿਜਹੀ ਮਛੱੀ ਪਾਲਨ ਨੀਤੀ  
ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤਾਜੀ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਚਾ ਰੱਖੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਬੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਦੱਸ ਦਸ਼ੇਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਇਕੋ 
ਿਜਹੇ ਬਜਾਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਭ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪᴆਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਮੰੁਦਰ ਕੰਢੇ ਤᶦ ਦੂਰ ਇਕ ਖਾਸ 
ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪᴆਚਿਲਤ ਨਹᶣ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਮੈਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ 
ਤਦਰਥ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਅਤੇ ਿਰਆਇਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। 
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ਸਾਧਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ  
ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇਕ ਮɩਬਰ ਦੇਸ ਤᶦ ਦੂਜੇ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ ਚ ਬਗੈਰ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਘੁੰਮ-ਿਫਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਾਂਸਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਧੰਤ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ 

ਦੀ ਤਰᴇਾਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਕਰਾਧਾਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਿਜਥɪ ਤਕ ਪੂੰਜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਦᴆਕ 

ਗੜਬੜੀਆਂ ਰਾਹᶣ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਵੇਸਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ 
ਨਹᶣ ਹੋਏ ਹਨ  

ਖਤੇਰੀ ਿਵਕਾਸ ਸਿਮਤੀ  
ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪੀ 

ਿਨਵੇਸ਼ ਬᶥਕ, ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰੀ ਿਵਕਾਸ ਕੋਸ ਦੇ ਰਾਹᶣ ਖੇਤਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਿਨਵੇਸ਼ 

ਬɩਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਿਤੰਨ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਕੰਮ ਹਨ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਮɩਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਅਿਵਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਮੱੁਖ ਆਮ ਸਾਹੂਲਤਾਂ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਣ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 

ਪਿਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆੁਧਿੁਨਕੀਕਰਨ, ਬਦਲਾਉ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮɩਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਰਾਹᶣ ਨਹᶣ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ 
ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ‘ਚ ਮɩਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋਿਜਹਾ ਿਹੱਤ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜਕ ਕੋਸ ਯੂਰਪੀ 
ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੰਮ ਤ ɪਹਟਾਏ ਗਏ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰੀ ਿਵਕਾਸ ਕੋਸ਼ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਉਦਯੋਿਗਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੂਕ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 

‘ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਤɪ ਨਵɨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਿਸᴆਜਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਪਛੜੇ ਪɨਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਿਵਕਾਸ ਨੀਤੀ, ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ 

ਨਹᶣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਵਸਥਾਵਾਂ‘ਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਕ ੋਿਜਹੀ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ  
ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ‘ਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਕੇ ਿਜਹੀ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ 
ਜਾਏ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: (ੳ) ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦੀਆ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੰਪਰੂਨ ਸਾਂਝੇ ਬਜਾਰ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ‘ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, (ਅ) ਸਮੁਦਾਇ ਪਧੱਰ ਤੇ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਿਕ ਮᶥਬਰ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਈ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦਾ ਆਮ 
ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ। 
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ਪਿਹਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਪᴆਗਤੀ ਹੋਈ 
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਰਾਹᶣ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਢੋਹਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਮɩਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਭੂਤ 

ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦਾਖਲਾਿਨਯੰਤᴆਣ ਅਤੇ ਦਰ-ਿਨਯੰਤᴆਣ ਿਜਹੀਆਂ ਜਟਲਸ ਮਿਸਆਵਾਂ ਹਨ। 

ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਿਨਯਤੰᴆਕ ਵਪਾਰ ਰੀਤੀਆ ਂ 
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਖੱ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੰੁਿਦਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਤ ɪਵਧ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮɩਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਹੋੜ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

 

ਕਰਾਧਾਨ ਦਾ ਸਗੰਤੀਕਰਨ 
ਵਸਤਾਇਕ ਮɩਬਰ ਦੇਸ ਤ ɪਦੂਜੇ ‘ਚ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਿਨਯੰਤᴆਣ ਦੇ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਰ ਦੀ ਸਟɩਡਰਡ ਿਕਸਮ 

VAT ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਪਹੰੁਚਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ‘ਚ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਸਤਾਂ ਇਕ EU ਦੇਸ ਤᶦ ਦੂਜੇ ‘ਚ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਪਾਰ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੇਸ ‘ਚ ਉਹ ਉਤਪਾਦਤ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਉਸ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ VAT ਤɪ ਛੂਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, 

ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ, VAT ਦਰਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ EU‘ਚ ਹੋਰ ਪਰੋਖ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪᴆਤੱਖ ਕਰਾਂ ਦਾ 

ਸੰਗਤੀਕਰਨ ਨਹᶣ ਹੈ। 

 

ਇਕ ੋਿਜਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀ  

ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੁਜਗਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਮᶤ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤᴆੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੁਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕੋ ਿਜਹੀ 

ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਤɪ ਹੈ। 1989 ‘ਚ ਸਮਾਜਕ ਚਾਰਟਰ ਅਪਨਾਉਣ ਤਕ ਇਸ ਿਵਚ 
ਕੋਈ ਖਾਸ ਪᴆਗਤੀ ਨਹᶣ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਾਜਕਚਾਰਟਰ ਨੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 12 
ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ। 
ਇਹਨਾਂ ਚᶦ ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹᶣ ਇਹ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਹਨ  

i) ਇਕ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ‘ਚ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ। 

ii) ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਿਜਵɨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ। 

iii) 48 ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਵਧ-ੋਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਫਤਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਕ ਛੱੁਟੀ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ 

ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ। 

iv) ਇਕ ਮɩਬਰ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਦੂਜੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾ ਨੰੂ ਪੇਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ। 

v) ਕੰਮ ਦੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ। 

vi) ਯੂਰਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੂਚਨਾ ਨੈਟਵਰਕ। 
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ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਦੌᴆਕ ਸੰਘ  
ਰੋਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ‘ਚ ਯੂਰਪੀ ਮੌਦᴆਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਰ ੇ ‘ਚ ਖਾਸ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹᶣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਰੰਤੂ 1970 ਦੇ ਮੌਦᴆਕ ਉਤਾਰ-

ਚੜᴇ ਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਗ ‘ਚ ਇਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮੌਦᴆਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ 
ਪᴆੇਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਨਰ ਿਰਪੋਰਟ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਮੌਦᴆਕ ਸੰਘ ਦੀ ਚਰਣਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
1980 ਤਕ ਪਰੂਨ ਮੌਦᴆਕਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮᶥਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਿਨਯੰਤᴆਣ ਦੇ ਲਈ 
“ਯੂਰਪੀ ਕਰੰਟ ਸਨੇਕ”‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੁਲਾਈ 1978‘ਚ ਬੇਮਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਕ ਯੂਰਪੀ ਪਰੀਸ਼ਦ 

ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਮੌਦᴆਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ।EMS ਮਾਰਚ 1979 ਤɪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਚਾਰ ਿਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਸਨ: 

i) ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਤੰਤਰ,  

ii) ਯੂਰੋਪੀ ਕਰੰਸੀ ਇਕਾਈ 

iii) ਯੂਰੋਪੀ ਮੌਦᴆਕ ਸਿਹਯੋਗ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ  

iv) ਿਵੱਤ ਪᴆਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ। 

 

1. ਵਟਾਦਂਰਾ ਦਰ ਤਤੰਰ  

ERM ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ EU ਰਾਹᶣ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਿਨਯੰਤᴆਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ‘ਸੱਪ’ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 

1993 ਤਕ EMS ਰਾਹᶣ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ±2.25% ਦੇ ਿਵਚ 

ਉਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਉ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਇਹ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਡੇਨਮਾਰਗ, 

ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਨੀਦਰਲɩਡਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲɩਡ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਿਵਚ 1989‘ਚ ਸਪਨੇ, 1990‘ਚ 

ਿਬᴆਟੇਨ, 1992‘ਚ ਪੁਰਤਗਾਲ, 6% ਪਟੱੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਵਿਰᴇਆ ਤਕ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਿਕ ERM ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫੀਤੀ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤᴆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੱੀਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ 

ਸਮਾਯੋਜਤ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 1990‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰੀਆ ਂਮੌਦᴆਕ 

ਨੀਤੀਆ ਂਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਤਾਂ ERM ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਤੰਬਰ 1992 ‘ਚ ਿਬᴆਟੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ 

ਨੇ ਇਸਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਤਾ। ਅਗਸਤ 1993 ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਡਚ ਦੀ ਮੁਦᴆ ਾਿਗਲਡਰ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਸਭ ਪਟੱੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਸੱਟਾ ਦਬਾਵਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ±15% ਤਕ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਰ 15% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਸਟᴆੀਆ 1995 ‘ਚ ਇਸ 
ਪᴆਣਾਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 1996‘ਚ ਿਫਨਲɩਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 

2. ਯਰੂਪੀ ਕਰਸੰੀ ਇਕਾਈ 
ECU ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1979‘ਚ EMS ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮɨ EU ਰਾਹᶣ ਇਕ ਲੇਖਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਸਦਾ ਮੱੁਲ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਿਰਤ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਭਾਰ ਉਸ 
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ਦੇਸ ਦੇ GDP ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਆਂਤਰ-ਸਮੁਦਾਇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ।1981 ਤਕ ਇਸਨੇ EU‘ਚ 

ਪᴆਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸਭ ਹੋਰ ਲੇਖਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਪᴆਯੋਗ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹᶣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ECU ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੰੂ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾ ਂਰਾਹᶣ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗɪ ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹᶣ 

ਵੀ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਨੇECU ‘ਚ ਿਵਆਪਕ ਪਮੈਾਨੇ ਤੇ ਬɩਕ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 

3. ਯਰੂਪੀ ਮਦੌᴆਕ ਸਿਹਯਗੋ ਿਨਧੀ  
EMCF ਯੂਰਪੀ ਮੌਦᴆਕ ਪᴆਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸੀ। ਇਸਨੇ EMS ਦੇ ਕɨਦਰੀ ਬᶥਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਸੋਧ ਗᴆਿਹ 

ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਿਵਹਾਰ ‘ਚ, ਇਸ ਪᴆਣਾਲੀ ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਕਾਰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਪਟਾਿਰਆਂ ਦਾ ਬᶥਕ 

ਰਾਹᶣ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। EMS ਦੇ ਕɨਦਰੀ ਬᶥਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ECUs ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਲਪਕਾਲਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਿਨਧੀ 

‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਣ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸੀ ਮੁਦᴆ ਾਿਰਜ਼ਰਵਾਂ ਦਾ 20% ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

ਉਪਰ ਵਰਿਣਤ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸᶣ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ EMS ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਿਨਰਿਬਘਾਨ ਨਹᶣ ਸੀ। 

ਇਸਦੇ ਪᴆਚਾਲਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਰᴇਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਿਬᴡੀ ਨੰੂ ਪᴆਤੱਖ 

ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ‘ਚ ਸੱਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਿਨਯੰਤᴆਣ ਲਾਏ। 

ਸਮᶤ-ਸਮᶤ ਤੇ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1979 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1987 ਦੇ ਿਵਚ 

11 ਵਾਰ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਨਯੰਤᴆਣਾਂ ਨੇ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤɪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦᴆ ਾਿਰਜ਼ਰਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ  1987 ਤɪ 1992 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਿਨਯੰਤᴆਣ ਕਈ EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹᶣ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ EMS ਆਪਣੇ ਸਿਥਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ 

ਰਹੀ। 1990 ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਏਕੀਕਰਨ ਤᶦ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀਆਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ, ਿਜਨᴇ ਾਂ 

ਨੇ EMS ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਿਦਤਾ। ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉ᷀ਚੀ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੇਦਰੀ ਬɩਕ 

ਨੇ ਉਚੀਆਂ ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤᴆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ EMS ਦੇਸ਼ ਿਜਵᶤ ਫਰਾਂਸ, 

ਿਬᴆਟੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਹᶣ ਸਨ ਿਕᶳਿਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ 

ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਤᶦ EMS ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੱਟੀਆਂ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ, 

ਜੋ ਤਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪੱਟੀਆਂ ਨੰੂ ਅਗਸਤ 1993 ਤਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਾਕੇ ±15% ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ। ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ 1999 ‘ਚ ਯੂਰੋ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਸਨ। 

 

4. ਿਵੱਤੀ ਸਹਲੂਤਾ ਂ
EMS ਸਦੱਸ ਿਵੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਘਾਿਟਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਅਲਪਕਾਲਕ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਸਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਅਲਪਕਾਲਕ, ਅਲਪਕਾਲਕ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕɨਦਰੀ ਬᶥਕਾਂ ਰਾਹᶣ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 
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6. ਛਟੋੇ ਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ
ਨੋਟ ਿਲਖ ੋ

i) ਯੁਰ ੋ

ii) ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ 

iii) EDB 

 

7. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ
i) ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਵਵੇਚਨਾ ਕਰੋ। 

ii) ਯੂਰਪੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤᴆਤ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 
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n?wHJ/H (noE Pk;so) Gkr d{ik 
         

    goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh)      
            nzso ok;aNoh noE;ak;so 
 

gkm Bzpo L 2H9  

 

dZyD J/Fhnk y/soh ;fj:'r ;z;EkB (SAARC) ns/ Gkosh tgko dk 
ftek; 

 
2H9H1 G{fwek 
2H9H2 gkm d/ T[d/F 
2H9H3 ;koe d/ T[d/F ns/ f;XKs 
2H9H4 ;koe dh pDso 
2H9H5 SAPTA dhnK ftF/FsktK 
2H9H6 fJzv'-;koe tgko ;pzX 
2H9H7 ;koe dk w[bkeD 
2H9H8 ;koe dhnK gqkgshnK 
2H9H9 ;koe dhnK ;wf;nktK 
2H9H10 ;koKF 
2H9H11 S'N/ T[soK tkb/ gqFB 
2H9H12 bzp/ T[soK tkb/ gqFB 
2H9H13 gVB:'r g[;seK 
 

2H9H1 G{fwek 
nkX[fBe T[d:'fre gqDkbh e[M nfijhnK seBheK s/ nXkfos j[zdh j? fijVhnK fe T[d'_ 
fJ;s/wkb ehshnK iKdhnK jB id'_ fe T[sgkdB tZv/ gZXo s/ j' fojk j't/. fJj T[d'_ 
;zGt j[zdk j? id'_ fJe gk;/ wzvh B{z tXkfJnk ikt/ s/ d{i/ gk;/ yohd Fesh B{z tXkfJnk 
ikt/. T[sgkdB FeshnK B{z g{oh soK fJ;s/wkb eoB tk;s/, eJh d/FK, fizBK dhnK 
nzdo{Bh G{r'fbe wzvhnK S'NhnK ;B, T[BQK B/ nkgD/ nkg B{z ;zrfms eoe/ y/soh ;z;EktK 
pDkT[D dh e'fFF ehsh j?. fJ;B{z nkofEe J/eheoD fejk iKdk j?, Gkt eJh S'N/ d/F 
nkgDhnK noEftt;EktK B{z fwbk e/ fJe tZvh noE ftt;Ek pDkT[d/ jB, ;koe fi;d/ 
ftu'_ fJe j?. fJ; J/eheoD ftu dZyDh J/FhnB d/F - Gkos, pzrbkd/F, gkfe;skB, 
B/gkb, G{NkB, ;aqhbzek ns/ wkbdht; nkT[_d/ jB. 
2H9H2 gkm d/ T[d/F 
fJ; gkm ftu n;h dZyD-J/Fhnk y/soh ;fj:'r ;z;EK d/ T[d/F, pDso, gqkgshnK ns/ 
;wf;nktK pko/ gVkr/_. 
2H9H3 ;koe d/ T[d/F ns/ f;XKs 
;koe d/ ukoNo d/ nkoNheb 1 ftu fJ;d/ T[d/F j/m fby/ jB L 

(1) dZyDh J/Fhnk d/ b'eK dh GbkJh ftu tkXk ns/ T[BK d/ ihtB ;so ftu ;[Xko. 
(2) dZyDh J/FhnkJh d/FK dhnK ;wZf;nktK B{z fwbe/ BfimDK. 
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(3) nkofEe, ;wkfie, ;z;feqse, seBheh ns/ ftfrnkfBe y/soK ftu fJe d{i/ 
dk ;fj:'r d/e/ T[BK ftu j'o eh ;[Xko fbnkfJnk ikt/, T[;d/ pko/ ;'uDk. 

(4) j'o nbgftef;s d/FK Bkb fwbe/ ;fj:'r B{z wip{s eoBk. 
(5) nzsookFNoh gZZXo d/ T[s/ ;Gd/ ckfJd/ d/ wkwfbnK T[gZo ;fj:'r B{z wiap{s eoBk. 
(6) T[BK j'o y/soh ;z;EktK, fizBK d/ T[d/F ;koe Bkb fwbd/ i[bd/ j'D, Bkb 

;fj:'r ftu tkXk eoBk. 
f;XKs L ;koe d/ nkoNheb 2 ftu e[M f;XKs dZ;/ rJ/ jB L 

(1) fJj ;fj:'r ;z;Ek, pokposk, J/eheoD, okiBhse nksw fBoGosk, d{i/ 
d/FK d/ nzdo{Bh wkwfbnK ftu BK dybnzdkih ns/ nkg;h bkG d/ f;XksK 
d/ dkfJo/ ftu ezw eo/rh. 

(2) fJ; J/eheoD ftu, w+poK ftZu nkg;h ;fj:'r B{z d'-gZyh iK pj[gZyh 
;fj:'r d/ pdb/ ;p;hfuT{N Bjh ehsk ikt/rk, T[j g{oe j'Dr/. 

2H9H4 ;koe dh pDsoL  
;koe dh pDso ftu ;fwN (Summit) ;koe ;eZso/s (SAARC Secretariat) wzsoh wzvb 

(Council of Ministers) ;N+fvzr ew/Nh (Standing Committee) gq'rokfwzr ew/Nh 
(Programming Committee) ns/ seBheh ew/Nh (Technical Committe) Fkwb jB. 
;fwN ;G s' tZvh Bhsh pDkT[D tkbh nEkoNh j? fi;B{z fe ;ko/ w+po d/FK d/ 

w[yh pDkT[__d/ jB. jo d/F ftu tkoh-tkoh ;fwN p[bkJh iKdh j?. i/eo fe;/ d/F dk 
w[Zyh Fkwb BK j't/ sK ekT[_f;b dh whfNzr Bjh j[zdh. 
;koe dhnK rshftXhnK B{z fB:wpZX Yzr Bkb ubkT[D bJh 16 iBtoh 1987 B{z B/gkb 
dh okiXkBh ekmwzv{ ftZy/ ;koe ;eZso/s y'fbnk frnk. fJj ;eZso/s, ;koe ns/ j'o 
nzsookFNoh ;z;EktK ftueko d{o;zuko d/ u?Bb dh soK ezw eodk j?. fJ;dk w[Zyh 
;eZso ioBb ejkT[_dk j?. fi;dh fB:[esh w+po d/F eod/ jB ns/ fJj th o'N/FB 
(tkoh-tkoh) s/ nXkfos j[zdh j? ns/ fszB ;kb tk;s/ j[zdh j?. fJ; ftu ;Zs vkfJo?eNo 
j[zd/ jB , fJj th w+po d/F fszB ;kb bJh fB:[es eod/ jB. 
B/gkb B/ ;eZso/s dh F[o{nksh bkrs dk youk ;fjB ehsk. jo ;kb nkT[D tkbk 
youk w+po d/F fwbe/ eod/ jB. Gkos e[Zb you/ dk 32% gkfe;skB 25% pzrbkd/F, 
B/gkb ns/ FqhbzeK 11% ns/ G{NkB , wkbdhti 5% eod/ jB. 
;koe d/ wzsohwzvb ftZu, ;ko/ w+po d/FK d/ ftd/F wzsoh Fkwb j[zd/ jB, fizBk dk ezw 
BhshnK pDkT[Dk, ftek; s/ r"o d/Dk ns/ j'o fejV/ y/soK ftu ;fj:'r j' ;edk j? 
pko/ ;'uDk jzdk j?. wzsohwzvb dh whfNzr ;kb ftu d' tko j[zdh j?, b'V g?D s/ 
finkdk tko th j' ;edh j?. 
;koe dh pDso ftu fco ;N?fvzr ew/Nh nkT[_dh j?, fi; ftu ;ko/ w+po d/FK d/ ftd/F 
;eZso (Foreign Secretary) j[zd/ jB, fJj ew/Nh ;kb ftu d' tko fwbdh j? ns/ 
wzsohwzvb B{z ftek; ns/ ;fj:'r pko/ nkgDh fog'oN g/F eodh j?. fJ;Bz{ ;fj:'r d/D 
bJh gq'rokfwzr ew/Nh j[zdh j?, T[j ;ko/ ezwK dh ikDekoh jk;b eoe/ ;N+fvzzr ew/Nh dh 
whfNzr s'_ gfjbk fog'oN fdzdh j?. 12 seBheh ew/NhnK jB fi; ftu jo w+po d/F dk 
B[zwkfJzdk j[zdk j?. 

;t? w[bKeD gqFB 
1H ;koe d/ w[Zy T[d/F eh jB< 
2H ;koe dh pDso pko/ dZ;'< 
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3H ;koe d/ w[Zy bZSAD fby'< 
2H9H5 South Asian Preferential Trading Arrangement (SAPTA) dZyDh J/FhnB soihj d/ 

nXko s/ tgko 
nqg?b 30 ns/ wJh 1, 1995 B{z fdZbh fty/ ;koe d/FK d/ ftd/F wzsohnK d/ gZXo dh d' o'}k 

whfNzr ftZu ;kgNk ;Ekfgs eoB dk c?;bk ehsk frnk fi; d/ j/m fby/ bZSD jB L 
(1) ;kgNk dk w[Zy T[d/F ;h, ;koe d/FK ftukeko tgko tXkT[Dk ns/ nkofEe 

J/eheoB B{z tXkT[Dk, fi; bJh t;sK dh dokwd T[gZo N?foc fonkfJsK 
fdshnK rJhnK ;B. 

(2) ;kgNk dk w{b f;XKs n?rohw+N d/ nkoNheb 3 ftu fdsk frnk j?. fi; 
nB[;ko, ;koe d// ;ko/ w+po d/FK d/ fjZsK B{z pokposk d/ nXko s/ jh 
;hfeT[o ehsk ikDk ukjhdk j?. 

(3) ;koe d/ ;ko/ w+po fJe d{i/ Bkb soihj d/ nXko s/ tgko tXk ;ed/ 
jB. fJ; s'_ fJbktk r?o-N?foc o'eK fYbhnK eoB Bkb fJzBK d/FK 
ftueko tgko tXkfJnk ik ;edk j?. 

(4) xZN ftef;s d/FK B{z soihj d/ nXko s/ e[M yk; go'th}B; fdshnK 
rJhnK jB 
(T) seBheh ;jkfJsk d/ e/ T[BK dk fBo:ks tXkT[Dk. 
(n) xZN ftef;s d/FK ftu T[d:'r ;Ekfgs eotkT[Dk. 
(J) fBo:ks tXkT[D ;pzXh BhshnK pDkT[Dk, fJzBK d/FK B{z tgko d/ 

y/so ftu No/fBzr d/Dk. 
(;)  tZX N?foc fonkfJsK d/Dk. 

(5) ;ko/ w+po d/FK B{z tgko dk bkG pokpo fwb/. 
(6) e'Jh th w+po d/F ;kgNk s'_ nkgDk BK tkg; b? ;edk j? fJ; bJh 

T[;B{z ;koe ;eZso/s B{z S/ wjhB/ gfjbk B'fN; d/Dk j[zdk j? s/ pkeh 
w+po d/FK B{z ;{fus eoBk jz[dk j?. 

;t? w[bKeD gqFB 
4H ;kgNk (SAPTA) dk g{ok BK fby'< 
5H ;kgNk dhnK w[Zy ftF/;sktK fby'< 

2H9H6 fJzv'-;koe tgko ;pzXL- ;koe s' dZ; ;kb gfjbk (1975-1985) 
Gkosh fBo:ks 1975 ftu 160 fwbhnB US vkbo s'_ 1984 ftu tZXe/ 315 fwbhnB US 

vkbo j' frnk ns/ fwFfos tkXk do 7H8 gqshFs ;h. ;koe s'_ dZ; ;kb pknd 
Gkosh fBo:ks 1986 ftu 277 fwbhnB US vkbo ;h tZXe/ 1532 fwbhnB US 
vkbo j' frnk, 8 gqshFs s' 30 gqshFs Gkt 22 gqshFs dk tkXk. fJ; s'_ n;h 
efj ;ed/ jK fe ;koe ekoB Gkos dk w+po d/FK Bkb fBo:ks tZfXnk j?, 
fijVk fBo:ks 1991 ftu 622 fwbhnB US vkbo ;h T[j 2001 ftu tZXe/ 
2005 fwbhnB vkbo j' frnk Gkt 1980-90 ftu fijVh tkXk do 5% ;h T[j 
tZXe/ 9% j' rJh. 
d{i/ gk;/ Gkosh nk:ks, ;koe d/FK s'_ xZN jh fojk j?, 1975 ftu fJj 56 

fwbhnB US vkbo ;h ns/ 1984 ftu fJj f;oc 105 fwbhnB US vkbo sZe jh 
tZfXnk ns/ 1995 ftu 182 fwbhnB US vkbo sZe tZfXnk. fbpo/bkJh}/FB s'_ s[ozs 
pknd tkb/ ;w/_ ftu ;koe d/FK s'_ Gkos ftu j'D tkb/ nk:ks ftu ewh nkJh ;h, 
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;kb 1993 ftu fJj 96 fwbhnB US vkbo ;h ns/ ;kb 2000 sZe f;oc 363 fwbhnB 
US vkbo ;h, Gkt Gkos w+po d/FK s'_ uzrk nk:kse Bjh j?. Gkos dh ;koe d/FK s'_ 
j'D tkbh NoB T[Zto (Turnover) ;kb 1985 ftu 382 fwbhnB vkbo ;h, 1995 ftu 
1714 fwbhnB US vkbo j'Jh ns/ ;kb 2000 ftZu 2368 fwbhnB US vkbo tZX rJh. 
fJ; ;w/_ i/eo Gkos dh ;ko/ ;z;ko Bkb ;fEsh t/yhJ/ sK 1985 ftu 24594 fwbhnB 
US vkbo ;h ns/ ;kb 2000 sZe fJj tZXe/ 94018 fwbhnB US vkbo ;h Gkt ;koe 
d/FK Bkb tkXk do fes/ finkdk j?. 
fbpo/bkJh}/FB s'_ gfjbK Gkos f;oc gkfe;skB B{z ;G s'_ finkdk fBo:ks eodk ;h, 
pzrbkd/F ns/ wkbdht} d{i/ ns/ shi/ Bzpo s/ ;B. go fbpo/bkJh}/FB s'_ pknd B/gkb 
s/ wkbdht} w[Zy fBo:ks wzibK pD rJ/. B/gkb Gkosh t;sK dk w[Zy nk:ks eosk j? 
fJ;dh tkXk do 27H5 gqshFs j? fJ; s'_ pkd FqhbzeK 15H4%, pzrbkd/F 14H7% j?. Gkt/_ 
Gkos dk ;koe d/FK Bkb fBo:ks tZfXnk j? go r[nkYh_ w[beK ftu e'Jh th uzrk 
tgko gkoNBo Bjh j?. 
;kgNk d/ nkT[D Bkb th nzso y/soh tgko Bjh tZX ;fenk. nzso ;koe tgko, e[Zb dZyDh 
J/Fhnk ;z;ko tgko d/ gqshFs tZi'_ 1990 ftu 2H42% s'_ tZX e/ 2001 sZe 4H56% jh tZfXnk 
ns/ 2003 sZe 4H7% dk tkXk j'fJnk. ;kcNk (SAFTA- South Asia Free Trade Area- dZyDh J/Fhnk 
w[es tgko y/so) d/ nkT[D Bkb tgkoe n;zs[bB d{o j'D dk nzd/Fk j?. 
BIMSTEC (Bangladesh – India – Myanmar – Srilanka – Thailand – Economic Co-operation) : fJ; 
nkofEe ;fj:'r ftu pzrbkd/F, Gkos, fwnKwko, FqhbzeK, EkJhb+v Fkwb jB. fJj nzso 
y/soh roZ[g ;koe ns/ J/FhnB (ASEAN) d/FK ftueko g[b dk ezw eo/rk. tgko finkdk 
tX/rk, G{r'fbe y/so tZX frnk j? feT[_fe pzrkb dh ykVh ns/ fjzd wjK;kro d/ g{oph 
y/so Fkwb j' rJ/ jB. e[b S/ y/soK ftu ;fj:'r Bkb gq:k; F[o{ ehs/ rJ/ jB L 

1H tgko ns/ fBt/F, pzrbkd/F 
2H seBhe, Gkos 
3H nktkikJh ns/ ;zuko, EkJhb+v 
4H T{oik, fwnKBwko 
5H gfonNB (Tourism), Fqhbzek 
6H wZSh gkbB, Fqhbzek 
BIMSTEC ftu ;oekoh ns/ r?o ;oekoh d't/_ y/so nkT[Dr/. fJ; ftu 1H3 

fpbhnB tZ;' j?. fJj nkgDh jh soK dh n?;';hJ/FB j? i' fe dZyDh J/Fhnk ns/ dZyDh 
g{oph J/Fhnk ftu fbze dk ezw eodh j?. 

phw;N/e dk w[Zy T[d/F j?, nkofEe s/ ;wkfie y[Fjkbh fijVh fe pokposk s/ 
nXkfos j't/, ;ko/ d/FK B{z tgko s'_ fJe' fiBK fjZ;k fwb/. nkofEe, ;wkfie ns/ seBheh 
gZy wip{s pDB. w+po d/FK B{z f;ybkJh ftu ;fj:'r, fo;ou ns/ tkXk, y/sh, T[d:'r, 
tgko, fBt/F, nktkikJh ns/ ;zuko ;kXBK ftu tkXk, b'eK d/ ofjD ;fjD d/ ;so ftu 
tkXk, pkeh nzsookFNoh ;z;EktK Bkb ;fj:'r e[b w[Zy T[d/F jB. Gkos dhnK 

ckowk;{Nheb} t;sK B/ uzrk tgko ehsk j?. fJ; ftu pzrbkd/F Bkb tgko 19% 

tZfXnk ns/ fwnKBwko Bkb 36% tZfXnk j?. fJj' fJBckow/FB N?eB'b'ih ftu j?, Gkos 
phw;N?e d/FK B{z 22 fwbhnB vkbo dhnK ;kcNt/no ;/tktK fBo:ks eodk j?. 
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2H9H7 ;koe dk w[bKeD L 
;koe fJe tgko ;z;EK j?, fijVh fe e[M rohp d/FK B/ dZyDh J/Fhnk d/ 

nkofEe ns/ ;wkfie ftek; bJh pDkJh. ;koe d/ uko d/F - pzrbkd/F, G{NkB, 
wkbdht} ns/ B/gkb ;z;ko d/ xZN ftef;s d/FK ftu nkT[_d/ jB. G{NkB s/ B/gkb b+v 
b'ev d/F jB fJj f;oc Gkos ns/ pzrbKd/F d/ sZNK s'_ jh tgko eo ;ed/ jB. 
Gkos dk ;koe d/FK Bkb fBo:ks 1999 ftu 6100H98 eo'V o[gJ/ ;h ns/ nk:ks 
1409H22 eo'V o[gJ/ ;h. fJzBK d/FK dk nzso y/soh tgko ;koe d/FK d/ e[b tgko dk 

3H7% j?. Centre For Global Trade Development (CGTD) dh fog'oN nB[;ko ;kgNk e[b ygs 
tXkt/rk ns/ 425 fwbhnB fwvb ebk; b'e ygseko j'Dr/ ns/ y/so d/ ;ko/ d/FK dh 
noE ftt;Ek ftu tkXk j't/rk. 
2H9H8 ;koe dhnK gqkgshnK L 

;koe dhnK e[M okiBhsi ;wf;nktK s'_ pkd th e[M gqkgshnK jB L 
1) tgko pzdFK jNkT[D s'_ pknd tgko tZfXnk j?. Gkos B/ 1998 ftu 2300 

nk:ks t;sK s/ o'eK jNkJhnK. ;kb 2003 ftu gkfe;skB B{z 370 t;sK ns/ 
gkfe;skB B/ Gkos dh 340 t;sK s/ S'NK fdshnK. 

2) y/sh, g/vz{ ftek;, gfonktoD, f;js, ;zuko, ftfrnkB ns/ seBhe, :ksk:ks, 
gfonNB, f;fynk ns/ ;fGnkuko d/ ftek; bJh ;koe d/FK d/ ;fj:'r Bkb 
seBheh ew/NhnK pDkJhnK jB. 

3) ;koe B/ rohph jNkT[ gq'rokw ubkT[D/ jB, rohpK tk;s/ wB[Zyh ftek;, feos 
gqXkB seBheK dk fJ;s/wkb ns/ f;fynk d/ gq;ko nkfd gq'rokw F[o{ ehs/ rJ/ jB. 

4) w+po d/FK B{z czv d/D tk;s/ d' czv F[o{ ehs/ rJ/ jB L 
SADF – South Asia Development Fund - dZyDh J/Fhnk ftek; czv ns/ SJSF – Saarc , 

Japan, Spacial Fund. 

SADF fszB w[Zy ekoBK eoe/ fdsk iKdk j? fit/_ fe ftek; gq'i?eN, ;z;Ekrs ns/ 
wB[Zyh ;o's ftek;, ;wkfie ns/ nkofEe YKu/ dk ftek;. 

5) ;koe B/ Saarc Food Security Board pDkfJnk j? i' fe y/so ftu nzB dh ;fEsh 
t/y/rk ns/ 2H42 bZy NB nBki ;N'o ehsk frnk j? sK i' w+po d/FK dh 
nkgksekbhB ;fEsh ftu ;jkfJsk ehsh ik ;e/. 

6) tgko B{z tXkT[D tk;s/ ;koe u+po nkc ekwo; n+v fJzv;Noh, eokuh fty/ ;Ekfgs 
ehsk frnk j?. fi; d/ sfjs y/so ftu nkofEe J/eheoB tk;s/ SAPTA pfDnk ;h. 

7) ;kb 1998 ftu ;koe y/sh ;{uBK ;+No F[o{ ehsk frnk i' fe y/sh Bkb ;pzXs rshftXhnK 
fit/_ wZSh gkbB, gF{ gkbB tk;s/ Bth_ y'i, seBhe pko/ ;{uBK gqdkB eodk j?. 

8) nktkikJh ns/ ;zuko d/ y/so B{z ftef;s eoB d/ fynkb Bkb uko d/FK B/gkb, 
G{NkB, pzrbkd/F ns/ Gkos B/ fwbe/ fJe ;z;EK pDkJh j?. 

9) ;kcaNk d/ sfjs d' gZyh tgko th tZfXnk j?. 
;t? w[bKeD gqFB 

6H ;koe dh nkb'uBkswe ftnkfynk fby'< 
7H ;koe dh eh gqkgshnK jB< 

2H9H9 ;koe dhnK ;Zwf;nktK L  
;koe dhnK gqkgshnK s'_ pkd nkT[ fJe B}o fJ; dhnK ;wf;nktK s/ th wkohJ/L 



n?wHJ/H(noE FkFso) Gkr d{ik  gouk 304-305 (nkg;aB gfjbh) 93

1) okiBhse, B?fse ns/ Xkofwe MrV/ tZZX/ jB, T[djkoD d/ s'o s/ eFwho d/ wZ[d/ 
B{z b?e/ Gkos gkfe;skB ftu eJh MrV/ jz[zd/ ofjzd/ jB 

2) g{oesk dh xkN j'Jh j?. ;koe d/F fJe' soQK d/ jh T[sgkd pDkT[_d/ jB, fJ; 
eoe/ tgko xZfNnk j?. tgko tZXdk sK j? i/eo tZy tZy soQK d/ T[sgkd j'D. 

3) eJh ;koe d/F, w+po d/FK Bkb tgko BK eoe/ j'o nwho d/FK Bkb tgko 
eoBk finkdk g;zd eod/ jB. 

4) G[rskB dh ;wf;nk th nkT[_dh j?. 
5) fijV/ d/F fJe' fij/ T[sgkd g?dk eod/ jB, tZX tgko eoB bJh T[j nkg; 

ftu gqsh:'rh pD iKd/ jB. 
6) :ksk:ks, ;zuko, ;z;Ekrs ewhnK jB fi; eoe/ w+po d/FK dk tgko xZNdk j?. 
7) nzso y/soh fBt/F dh th xkN j?, fJj e[Zb fBt/F dk f;oc 1% j? id'_ fe 

J/FhnB dk nzso y/soh fBt/F 64% .j?. 
8) eJh d/F d' gZyh tgko eoB B{z finkdk soihj fdzd/ jB. 
9) eJh S'NK fijVhnK fe w+po d/F eJh t;sK T[gZo fdzd/ jB T[j fb;N ftu jh 

j[zdhnK jB n;b ftZu Bjh gkJhnK iKdhnk. 
10) :ksk:ks ;kXB seBheh ew/Nh pDB s'_ pknd th wkV/ jB, NoKf;N fvT{Nh pj[s 

finkdk j?. 
11) tgko o[ektNK th pj[s jB fit/_ fe gkfe;skB B/ Gkos B{z MFN ( Most Favoured 

Nation) Bjh wzfBnk j?. 
;t? w[bKeD gqFB 

8H ;koe dh eh ;Zwf;nktK jB< 
9H nbg ftef;s d/FK dh nkofEe J/eheoB t/b/ fejVhnK ;wf;nktK jB< 

2H9H10 ;koKFL  
fJ; gkm ftu dZyDh J/Fhnk y/soh ;fj:'r ;z;Ek pko/ gfVQnk. fJ;d/ T[d/F, 

f;XKs, pDso pko/ th ikDekoh jk;b ehsh. fJj fJe nkofEe J/eheoB j? sK i' jo 
w+po d/F nkgD/ ;kXBK dk g{oh soK fJ;s/wkb eo ;e/. nkX[fBe seBheK dh ;jkfJsk 
Bkb T[sgkdB ns/ tgko tXkfJnk ik ;e/, fJ; bJh dZyDh J/FhnkJh d/FK B/ J/eheoB 
ehsk j?, fJj d/F jB - Gkos, G{NkB, B/gkb, gkfe;skB, pzrbkd/F, FqhbzeK ns/ 
wkbdht}. fJ; ftu e'Jh FZe Bjh j? fe fJ; soK d/ J/eheoB Bkb wzvh dk ft;Eko 
j[zdk j? ns/ ;kXBK dk g{oh sIoK Bkb fJ;s/wkb eoe/ tgko tXfJnk iKdk j? go Bkb' 
Bkb jh eJh ;wf;nktK dk ;kjwDk eoBK g+dk j?. 
2H9H11 S'N/ T[soK tkb/ gqFB 

1H SAARC dk g{ok BK eh j?< 
2H nkofEe J/eheoB dh eh b'V j?< 
3H ;koe d/ w[Zy T[d/F eh jB< 
4H ;koe dh pDso s/ B'N fby'< 

2H9H12 tZv/ T[soK tkb/ gqFB 
1H ;kgNk dh w[Zy ftF/;sktK fby'< 
2H ;koe dh eh gqkgshnK jB< 
3H ;koe dh nkb'uBkswe ftnkfynk fby'< 
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