
�ರ�ೕಯ �ೖತ�� ಅ�ೕ��-�ರತ ಮುಕ� ���ರ ಒಪ�ಂದ ತಂ�ಡು�ವಅ�ಯಗ�

ಈ ವಷ�ದ �ಬ�ವ� ಇಪ�ತ�ರಂದು ಅ�ೕ��ದ ಅಧ�ಕ� ����� ಟ�ಂ� �ರತ�� ಎರಡು �ನಗಳ
ಅಧ��� ೕಯ �ೕ��ಂದು �ರತ�� ಬಂ�ದ�ರು. ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಅವರು ನ�ೕಂದ� �ೕ�ಯವ�ಂ��
��ಪ�� ೕಯ ಮುಕ� ���ರ ಒಪ�ಂದ�� ಸ� ��ವ ��ೕ�� �ತು�. ಆ ಸ�ಯ�� �ರ���ರುವ ಒಂದು
�ೕ��ಯ�� ಈ ವ��ಂತ�ದ ���� �ಧ��ದ� "�ದಲ ಹಂತದ" ���ರ ಒಪ�ಂದದ ��ತು
�ೕ��ನ�� ಬರಲು ಉಭಯ �ಯಕರು ಒ�����, ಇದರ ನಂತರ ಸಮಗ� ���ರ ಒಪ�ಂದ ���
ಬರ�� ಎಂದು �ೕಳ��ತು�.

ಉ��ೕ�ತ ಒಪ�ಂದದ �ೕಷ�ಯು ಲ�ಂತರ ಸಣ� ಪ��ಣದ �ರ�ೕಯ �ೖತರು ಮತು�
ಅ�ಪ��ಕ ����ಗ�� �ಡ� ಪ��ಣದ �ಂದ�ಯನು� ಉಂಟು�ಡ�� ಏ�ಂದ� ಈ
ಒಪ�ಂದ� �ೕರ�� ಅವರ ��, ��ಟ, ���ರ ವ���ನ �ೕ� ಪ��ಮ �ೕರ��.
ಸ��ರ� ಇದುವ�� ಈ ಪ���ವ�ಯ ಬ�� ���ೕ ಚ�� ಅಥ� ಸ��ೕಚ� ನ��ಲ� ,
ಅಥ� ಅದರ ಕರಡನು� �ವ�ಜ�ಕ�� ಲಭ����ಲ� ಅಥ� �ರ�ೕಯ ಸಂಸ��ನ��
ಚ��ಸ��ಲ�. ಆದರೂ, ಈ ಒಪ�ಂದದ�� �ರತದ ಕೃ� �� ೕತ�ವನು�����ಸು�ದು ಸ�ಷ����.

ಎರಡೂ �ೕಶಗ� ಪರಸ�ರ ಪ�ಮುಖ ���ರ �ಲು�ರರು.
ಸರ�ಗಳ ���ರ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, �ರತ� ಅ�ೕ���� 9 �ೕ ಅ��ಡ� �ಲು�ರ��ದ��,
ಆ �ೕಶ �ರತ�� 2 �ೕ ಅ��ಡ� �ಲು�ರ���. ಸರ�ಗಳ�� ಅವರ ��ಪ�� ೕಯ ���ರ�
ವಷ��� 87.9 ಶತ�ೕ� ಅ�ೕ�ಕ� �ಲ� �ಲ����� ಮತು� �ೕ��� ೕತ�ದ�� ಅವರ ��ಪ�� ೕಯ
���ರ� 54.8 ��ಯ� ಅ�ೕ�ಕ� �ಲ� ಆ��.

ಕೃ� ಸ���ಗ�, ���ಕ ಆ�� ಹ��ಗ�, �ೖನು��� ಅಲ��ೕ ಸುಂಕಗ� ಮತು� �ರುಕ��
ಪ��ೕಶದಂತಹ �ಷಯಗಳ ಬ�� ಕ�ದ ವಷ�ಗಳ�� ಉಭಯ �ೕಶಗಳ ನಡು�ನ ���ರ ಸಂಬಂಧಗಳ
�ಜ�ೕಯ� �ೕವ� ������ಯಗ�ಂದ ���. ಇದರ�� ���ನ �ಷಯಗಳ ��ತು �ಶ� ���ರ
ಸಂ�� (ಡಬು���ಒ) ಯ�� �ೕ�ಡ���. ಆದ� ಅ�ೕ��ಯ ����ೕ� ��ಸ��ಗ�, �ೖ�
ಕಂಪ�ಗ�, ��ಂಗ�� ಸ��ರದ �ೕ� ಒತ�ಡ �ೕರುತ��ೕ ಇ�, “ತನ� �ರುಕ��� ಸಮ�ದ ಮತು�
ಸಮಂಜಸ�ದ ಪ��ೕಶವನು�” ಒದ�ಸುವ�� �ಫಲ�ದ �ರಣ �ರತದ �ರುದ� ಯು�ೖ�� ��ೕ���
��ೕ� ����ಂ�ೕ�� (ಯುಎ� �ಆ�) ಕ�ೕ�� ಮನ�ಗಳನು� ಸ��ಸು���. ಈಗ ಟ�ಂ� ಆಡ�ತ
�ೕರ�� �ೕ��ಂ�� ಒಪ�ಂದ ���ಳ�ಲು ಬಯಸು���. ಕ�ದ ಮೂರು ವಷ�ಗ�ಂದ ದ�� ಣ
���, �ೕ�, �ನ� ಮತು� ����ಗ�ಂ�� ಟ�ಂ� ಸ� ��ದ ���ರ ಒಪ�ಂದಗಳನು�
ಗಮ��ದ�, ಅ�ೕ�� - �ರತ ಒಪ�ಂದ� �ರತದ ಕೃ� �� ೕತ�ದ ��� �ಟ� ಸು���ಗ��
ಎಂಬುದು ಸ�ಷ����.

ಟ�ಂ� �ೕತೃತ�ದ�� ಅ�ೕ��ದ ಎ� �ಎಗ�
����� ಟ�ಂ� ತಮ� ಚು�ವ� ಪ��ರದ ಸಮಯದ�� �ಂ�ನವರು ಸ� ��ದ ���ರ
ಒಪ�ಂದಗಳನು� ಬಹಳ�� �ೕ��ದ�ರು, ಅ� ಅ��ಕ� ���ಕ�� ಒ��ಯದಲ� ಎಂದು
�ೕ��ಂ�ದ�ರು, ಆದ� ಇದು �ೕವಲ ಚು�ವ�ಯ�� �ಲು�ವ ತಂತ���ತು�. ಅವರು ಅ��ರ
ವ���ಂಡ ನಂತರ ಹಲ�ರು ಒಪ�ಂದಗಳ ಮರು-�ತುಕ� ನ�ಸಲು ��ರಂ��ದರು, ಒಂದ�ಂದ



(����� ����� �� �ನ� ��) �ಂ� ಸ�ದರು ಮತು� ಡಬು���ಒ ��ಯು��� �ದ��
��ದರು. �ಲ�ೕ ವಷ�ಗಳ�� ಅವರು ಜ�� �ಂ��ನ �ಗಶಃ ���ರ ಒಪ�ಂದವನು�
ಅಂತ���ಸಲು, ಯುಎ�-ದ�� ಣ ��� ಎ� �ಎಯನು� ಉನ��ೕಕ�ಸಲು, ಉತ�ರ ಅ���ದ
ಮುಕ� ���ರ ಒಪ�ಂದವನು� (ಈಗ ಯುಎ�-����-�ನ� ಒಪ�ಂದ ಅಥ� ಯುಎ� ಎಂ�ಎ)
ಮರು �ತುಕ� ನ�ಸಲು ಮತು� �ಸ ಎ� �ಎಗ��� �ತುಕ�ಗಳನು� ��ರಂ�ಸಲು
ಯಶ���ದರು. �ೕ�, �ರತ, ಯು�ೕ�ಯ� ಯೂ�ಯ� (ಇಯು) ಮತು� ����� ನಂತರದ
ಯು�ೖ�� �ಂ� ಡ� ಗ�ಂ�ಗೂ �ತುಕ� ನ��ದರು. ಅವರು ಉಪ-ಸ�ರ ಆ��� �ೕಶ�ದ
�ೕ���ಂ�� �ಟ��ದಲ ಸಮಗ� ಎ��ಎ �ತುಕ� ನ�ಸಲು �ರಟರು. ಈ ಎ�� ಪ����ಗ�
ಟ�ಂ� ರ “ಅ�ೕ�� ಫ���” ಎನು�ವ �ೕಷ�ಯು ಬ�ೕ �ತು���ಯಂ� �ೕ�ಸು���.
ಯುಎ�ಎಂ�ಎ ಮತು� �ೕ�� ಒಪ�ಂದವನು� �ರತುಪ��, ಈ ಎ�� ಎ��ಎಗ� , �ಲ� ವಲಯಗ�
ಅಥ� �ಯಮಗಳನು� �ತ� ಒಳ�ಂಡಂ� �ಗಶಃ ��ಯ���.

ಟ�ಂ� ಅವರ �ರತ �ೕ�ಯ ನಂತರ, ಸಮಗ� ಎ� �ಎ ಬಹು�ೕಕ ಖ�ತ���, ಆದ� ಸದ���
���ೕ ಸಮಯ �ಗ���ಲ�. ಏತನ��� , ಯುಎ�-�ೕ� ಪ����ಯಂ��ೕ ಎರಡೂ �ೕಶಗ�
ಈಗ ಸಣ� ಒಪ�ಂದ (�� �ೕ� ) ಅಥ� ಒಂದ�ೕ ಹಂತದ ಒಪ�ಂದವನು� ���ಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��.
ಸಣ� ���ರ ಒಪ�ಂದಗ� ಟ�ಂ� � ಒಂದು �ೕ�ಯ ��ಂ� ಆ��. ಇ�ಗಳನು� ಅ�ೕ�ಕ �ಂ����ನ
ಅನು�ೕದ�ಯ ಅಗತ��ಲ��ೕ �ೕಘ��� ಅಂ�ಮ��ಸಬಹು���. ಈ ಒಪ�ಂದಗ�� ಸ�
�ಡು�ದು ಸುಲಭ�ಂದು �ಣುತ���ದರೂ ಅ�ೕ��ದ �ಲ� �ೕ� �ರೂಪಕರು ಈ ��ತು
ಕಳವಳ ವ�ಕ�ಪ�ಸು�����. ಏ�ಂದ� ಇ� �ಲ� ಮಹತ�ದ �ಷಯಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸ� �ೕರ��
ಒಪ�ಂದ�� ಮುಂ���ದು ಡಬೂ���ಒ ಒಪ�ಂ�ಂ�� ಘಷ����ರಣ��ತ��.
ಇದರ�� ಒಂದು �ೕಶ�ಂದ ಮ��ದು �ೕಶ�� ಅ��ಯ���ದನು� ತ�ಯಲು “ಗಣ�ೕಯ�� ಎಲ�
���ರ” ವನು� ಒಳ����ದನು� ಖ�ತಪ���ಳ�ಲು, ಪರಸ�ರ ಅಂತರ ಪ��ಣ �ಚ�ದಂ�
�ೕ��ಳ�ಲು ��ಪ�� ೕಯ ಅಥ� ���ೕ�ಕ ಎ� �ಎಗಳನು� �ಡುವ ಸದಸ��ಷ�ಗಳ
ಅಗತ��ರುತ��.

�ೖತರು ಏನನು� ��ೕ�� ಸಬಹುದು?

�ಡ� ಕೃ� ಕಂಪ�ಗ�ಂದ �ಯಂ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ೕ��ದ��ನ ಬಹು�ೕಕ ಕೃ�ಯು �ಚು� ರ��ಗಳ
�ೕ� ಅವಲಂ�ತ���. ಆ�ಗೂ� , ಹಲ�ರು ಪ�ಯತ�ಗಳ �ರ��ಯೂ, ಅ�ೕ�� ಕೃ�
ಸರ�ಗ�� �ರತದ�� �ರುಕ��ಯನು� ��ಯಲು ಇದುವ��ಅ�ೕ��� �ಧ���ಲ�.

2010 ರ�� , ಅ�ೕ�� ��� ನ�� ಪ���� ಉತ���ದ ಅಂ�ನ ಯುಎ��ಆ� �� ���, "��
ತುಂ� ����ಂ���ೕ�. ಈ ��ತು �ನೂನು ಕ�ಮ �ೖ�ಳ����ೕ��ೕ ಎಂಬುದನು�
�ವ�ಜ�ಕ�� �ೕಳ����ಲ� , ಆದ� �ರತದ�� ನಮ� ಸರ�ಗ�� ಕೃ� �ರುಕ��ಗಳನು�
��ಯಲು, ಲಭ��ರುವ ಪ���ಂದು ಪ��ಯ ಮತು� �ಧನಗಳನು� �� ಹುಡು�����ೕ�. ಹತು�
ವಷ�ಗಳ ನಂತರ� ಅದರ ಪ���� �ಚು� ಬದ��ಲ�. �� �ೕ�ದ�, 2019 ರ �� ನ�� �ರತ�
ಕೃ� ವಸು�ಗ� �ೕ�ದಂ� 28 ಯುಎ� ಉತ�ನ�ಗ�� ಪ��ೕ�ರದಸುಂಕವನು� ����.



ಪ��� �ೕ� ಅವರು 2019 ರ ���ಂಬ� ನ�� ಅ��ಕ�� �ೕ�ಗ, ಅಧ�ಕ� ಟ�ಂ� ಅವರು �ರತ��
ಅ��ಕದ ರ�� �ಸ��ಸಲು �ಲಸ �ಡು��ರು��� �ೕ��ದರು. ತಕ� ಣ�ೕ, ಏ��-����
���ೕ�ಕ ಸಮಗ� ಆ��ಕ ಸಹ��ತ�ದ (ಆ� �ಇ�) ��ಪಕ ���ರ �ತುಕ�ಗ�ಂದ �ರತ �ಂ�
ಸ��ತು ಮತು� �ರತ, ಅ�ೕ�� �ಗೂ ಯೂ�ೕ� ಯೂ�ಯ� ಗಳ �� ���ರ
ಒಪ�ಂದಗಳನು� �ೕಡಲು �ರತ ��ರಂ��� ಎಂದು ��ಜ� ಸ�ವರು �ೕ��ದರು. ‘’�ರತ�
ಎಂ�ಗೂ ���ೕ ���ರ ಒಪ�ಂದವನು� ಅವಸರದ�� ಅಂ�ಮ��ಸು��ಲ� ಮತು� �ೖತರು, �ೖ�
ವಲಯ, ಸಣ� ಉದ�ಮಗ� ಮತು� �ೕ�ೕಯ ಉ��ದ�ಗಳ �ಳ�ಯನು� ರ�� ಸ���ದು’’ ಎಂದು
�ೕ�ಯವರು ಭರವ� ���ದ�ರು. �ಸ�ವ�� �ೖತರು ಮತು� ���ೕಣ ಸಮು�ಯಗ�ಂದ
ಅದರಲೂ� ��ೕಷ�� �ೖನು��� �ೖತರ ಒತ�ಡ�ಂ�� �ರತ ಆ� �ಇ��ಂದ �ಂ� ಬರುವಂ�
��ತು, ಇದು ಅ�ಯ���ಗ�� ಎಂದು �ೖತ�� ���ತು�.

ಅ�ೕ�ಕ -�ರತ ನಡು�ನ ಮುಕ� ���ರ ಒಪ�ಂದ� ಆ��ಇ��ಂತಲೂ �ಟ����. ಸ�ಸ�
ಒಂದು ���ೕ� ಭೂ�ಯನು� �ಂ�ರುವ �ರತದ �ೖತರು, ಸ�ಸ� 176 ���ೕ� ಭೂ� �ಂ�ರುವ
ಅ�ೕ�ಕ �ೖತ�ಂ�� ಸ���ಸ�ೕ��ತ�� . ಅ�ೕ���ದ�ಂತ 2.1 ��ಯ� ಕೃ� �ೕಂದ�ಗ��.
ಜನಸಂ��ಯ 2% ��ಂತ ಕ�� ಉ��ೕಗವನು� �ಂ��, ಪ�� ಕೃ� ಮ�ಯ ಸ�ಸ� ���ಕ, 6
18,637.11 ಅ�ೕ�ಕ� �ಲ�, ಆದ� ಕೃ�ಯನು� ಅವಲಂ��ರುವ �ರತದ 1.3 ಶತ�ೕ��ಂತ
ಅಧ�ದ�� ಜನರು ತಮ� �ೕವ�ೕ�ಯ��� ಕೃ�ಯ �ೕ� ಅವಲಂ�ತ����� ಇ��ನ ಪ��
ಕೃ�ಕರ ಮ�ಯ ಸ�ಸ� ���ಕ ಆ�ಯ (ಎ�� ಮೂಲಗ�ಂದ) 1000 ಅ�ೕ�ಕ� �ಲ��ಂತ
ಕ��.
�ರತ ಮತು� ಅ�ೕ�ಕ ನಡು�ನ ���ರ ಒಪ�ಂದದ ಆರಂ�ಕ ಹಂತ� ಕೃ� �ೕಂ��ತ��ರ��
ಎಂದು ��ೕ�� ಸ���. �ರತ-ಅ�ೕ�ಕ ಮುಕ� ���ರ ಒಪ�ಂದದ ����� ಬರುವ ಹಲ�ರು
ಸರ�ಗಳ �ೕ� �ೕ� ಪ��ಮ �ೕರುತ�� ಎಂಬುದನು� ಇ���ೕಡಲು ಪ�ಯ���ೕಣ.

�ೖ�
�ರತದ �ೖ� �ರುಕ��� ಪ��ೕ�ಸಲು ಪ�ಬಲ ಪ���ೕಧದ ನಡು�ಯೂ ಅ�ೕ�� �ಕ��
ಪ�ಯ��ಸು���, �ರತ� 2003 �ಂದ �ೖ� ಆಮ�ನ �ೕ� ���ಟ� ಮತು� �ೖ� ���ಟ�
�ನದಂಡಗಳನು� �ೕ�ತು, ಅದು ಅ�ೕ�� �ೖ� ಸರ�ಗಳ ಪ��ೕಶವನು� �ಬ�ಂ��ತು. 2018 ರ
��ಂಬ� ನ���ೕ �ರತ� ಯುಎ� �ಂದ �ೖ� ಆಮದನು� ಕಟು����ದ ಕ��ಯ
ಪ���ೕಕರಣ�ಂ�� ಪ��ೕ�ಸಲು ಅನುಮ� �ೕ�ತು� , ಇದರ�� �ೖ� ಉತ�ನ�ಗಳನು� "ರ���ರ, ಒಳ
ಅಂ�ಂಗಗ�, ಅಥ� ಜಠರ ಅಂ�ಂಶಗ�" �ಂ�ರುವ �ೕ� �ಟು� ��ವ
�ನು�ರುಗ�ಂದ ಪ�ಯ����ಲ� ಎಂದು ಸೂ�ಸ�ೕ��ತು�. �ಂಸ���ಕ ಮತು� ���ಕ
ಸೂಕ���ಗ�ಂ�� ಬಹು�ಲು �ರ�ೕಯರು ಇಂತಹ �ನು�ರು ಉತ�ನ�ಗಳನು� ��ಕ�ಸು���.
ಆದ� �ಕ�� �ಚ�ವನು� ಕ�� �ಡಲು ಮತು� ಇ�ವ�ಯನು� ���ಸಲು �ಲು ಉ���ಸುವ
���ಗ�� ರ���ರ (ಬ�� �ೕ�) �ೕಡು�ದು ಪ��ಮದ �ಡ� �ೖ��� �ೖ� �ರಂಗಳ�� ,
��ೕಷ�� ಅ�ೕ��ದ�� ಅ��ಸ���. ಈ ಅವಶ�ಕ�ಗಳನು� "�ೖ�� �ಕ�� ಅನಗತ�" ಎಂದು
ಅನುನಯನದ�� �ವ�ಸಲು ಅ�ೕ�� ಇ��ಯವ�� �ಂಜ�ಯು���. ಎ��ಎ ಅ�ಯ�� 5% ಸುಂಕ
ಮತು� �ೕ�ತ �ೕ�ಗ�ಂ�� ಅ�ೕ�� �ೖ�� �ಬ�ಂ�ತ ಪ��ೕಶವನು� �ೕಡಲು �ರತ ಸ��ರ



�ಂ�ಸು��� ಎಂದು ಸು�� ವರ�ಗ� ಸೂ�ಸುತ��. 30% ಇರುವ ಪ�ಸು�ತ ಸುಂಕ� 60% ರವ�� �ಚು�ವ
�ಡ� ಬದ�ವ����.

ಅ�ೕ�� �ೖ� ಉತ�ನ�ಗಳ ಬ�� ಮ��ಂದು �ಡ� �ಳ��ಂದ� ಹಸುಗಳ �ಲು ಉ��ದ�ಯನು�
10-15% ���ಸಲು ��ಂ��ಂ� �ೕ�� ������� (ಆ��ಎ�� ) ಎಂಬ �ಪ���ದ
ತ� �ಳವ��ಯ ��ೕ�� ಅನು� ಬಳಸು�ದು. ಐ� ��ೕ�, ��� , �ೕ� ಮತು� �ಸರು
ತ��ಸಲು ಆ� �ಎ� � ಸಂಸ���ದ ಹಸುಗ�ಂದ �ಲನು� ಬಳಸ��ತ��. ಯುಎ� �� ಅಂ�
ಡ�� ಅ�����ೕಷ� ಈ ��ೕ�� ಬಳ�ಯನು� 1993 ರ�� ಅನು�ೕ���. ಇದನು� ಅ�ೕ��ದ
�ೖ� ಉದ�ಮದ�� ಇನೂ� ��ಪಕ�� ಬಳಸ��ತ��, ಆದ� �ನವ ಮತು� ���ಗಳ ಬ��ನ
ಕಳವಳ�ಂ�� ಯು�ೕ� ಒ��ಟ, �ನ� ಮತು� ಇತರ ಹಲ� �ೕಶಗಳ�� ಇದರ ಬಳ�ಯನು�
��ೕ�ಸ���. ಆ�ೕಗ� �ರಣದ �ರ��ಯೂ �ನ�� ಯುಎ�ಎಂ�ಎ ಅ�ಯ��
ಅ�ೕ���ಂದ ಆ��ಎ�� ��ನ ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಆಮದು ���ಳ�ಲುಒ���ಸಲ����.

�ರತದ�� 150 ��ಯ� �ೖ� �ೖತರು ಇ���, ಇತರ �ೕಶಗ��ಂತ ���ನ �ಲು ಉ���ಸು�����.
ಈ �ೖತರ�� ಬಹು�ಲು ಸಣ� ಭೂ��ೕಕರು, ಎರಡು ಅಥ� ಮೂರು ಹಸುಗ� ಅಥ� ಎ��ಗ�
�ಂ�ರುವವ�ೕ ಆ����. ಆದ��ಂದ �ೖನು��� ���ೕಣ �ರತದ ���ಲು��� ಮತು�
ಉ���ಸುವ �ಲನು� ಉ��ದಕ�ೕ ಬಳಸು��� ಅಥ� ���ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ��ನ ಉ��ದಕರಲ�ದ
ಇತರ�� ಅಥ� ನಗರ ಪ��ೕಶದ ಮ�ಗ��, ��ಪಕ�ದ ಸಹ�� ಮತು� ಸಣ�-ಪ��ಣದ
��ಟ�ರರ �ಲದ ಮೂಲಕ ��ಟ �ಡು���. ��ಹಕರು ��� �ವ�ಸುವ �ತ�ದ
70% ��ಂತ �ಚು� �ಲು ಉ��ದಕ�� �ೕ�ತ�� . ಇದ�� �ರುದ���, ಅ�ೕ��ದ��ನ �ೖ�
ಉದ�ಮ� �ಡ�-�ತ�ದ ���ಚರ�ಗಳ�� �ೕಂ��ೕಕೃತ���, �ೖ� �ರಂಗಳ ಸಂ��
�� ೕ�ಸು��� ಮತು� ಪ�� ಜ�ೕ�� ಹಸುಗಳ ಸಂ�� �ಚು����. ಅ�ೕ��ದ�� ಉ��ದ���ವ
ಸು�ರು 35% ನ�� �ಲು 2,500 �� �ಚು� ಹಸುಗಳನು� �ಂ�ರುವ �ರ� ಗ�ಂದ ಬರುತ��,
ಮತು� 45% ನ�� 1,000 ಹಸುಗಳನು� �ಂ�ರುವ �� �ಗ�ಂದ ಬರುತ��. �ಲ� �� �ೖ�
�ರಂಗಳ�� 30,000 ಹಸುಗ��. ಈ �� ೕತ�ದ �ಚು���ರುವ �ಂದ��ಯು ಉ��ದ� �ಚ���ಂತ ಕ��
ಇರುವ ��ಗಳನು� ಸ�ದೂ�ಸಲು ಸ��ರದ ಸ���ಗಳ ಅಗತ���. 2015 ರ�� , ಯುಎ� ಸ��ರ� ತನ�
�ೖ� ವಲಯ�� 22.2 ��ಯ� �ಲ� �ತ�ದ �ೕರ ಮತು� ಪ�ೕಕ� ಸ���ಗಳನು� �ೕ�ತು . ��
ಸ���ಗಳ �ರ��ಯೂ, ಯುಎ� �ೖ� �ೖತರು ನಷ�ದ�� �ಯ��ವ��ಸು����� ಮತು�
ಉ��ದ� �ಚ�� ಅವರು �ರುಕ��ಯ ದರ��ಂತ ���ನ���. ಆ�ಗೂ� , ಸಂ��ರಕಗ� ಮತು�
ತ�ರಕರು - ��ೕಷ�� ��-�ೕಆಪ�ೕ��, �ೖ� �ಮ��� ಆ� ಅ���ದ ಒ�ತನದ
����� ����, �ೕ� ���� ಮತು� ��ಂ� ಒ'�ೕ��� - ಉ��ದ� �ಚ���ಂತ ಕ�� ��� �ಲು
ಖ�ೕ�ಯನು� ಅವಲಂ���, ಯುಎ�-�ೕ� ಎ� �ಎ ಅ�ಯ�� ಸುಂಕ ಮತು� ಸುಂಕ ರ�ತ
ಅ�ತ�ಗಳನು� ��ದು���ದ�ಂದ ಮುಂ�ನ ದಶಕದ�� ಯುಎ� �ೖ� ಉದ�ಮ� 23 ��ಯ�
�ಲ� ಆ�ಯವನು� �������ವ ��ೕ�� ��. ಅ�ೕ �ೕ� �ನ�ದ �ಚು� ಸಂರ�� ತ �ೖ�
ವಲಯದ�� ಯುಎ�ಎಂ�ಎ �ಸ �ರುಕ�� ಅವ�ಶಗಳನು� ಸೃ����. "ಬೂ�� " ಅಥ� "���"
ನಂತಹ ��ನ� �ಸರುಗ�ಂ�� �ೕ� � ಯುಎ� �ರುಕ�� ಪ��ೕಶದ ಭ�ಷ�ದ ನಷ�ವನು�
ತ�ಯಲು ಸ�ಯ �ಡುವ ��ೕ�ಕ ಸೂಚ�ಗಳ �ಬಂಧ�ಗ� ಇ�ಗಳ�� �ೕ�� .
ಅಂತರ���ೕಯ ���ರ ಆ�ೕಗದ ಪ��ರ, ಯುಎ� �ೖ� ರ�� ಯುಎ�ಎಂ�ಎ ಅ�ಯ��
ವಷ��� 314 ��ಯ� ಅ�ೕ�ಕ� �ಲ� �ಂತಲೂ ����ತ�� ಎಂದು ��ೕ�� ಸ���.



ಯುಎ�-ಜ�� ಎ� �ಎ ಕ� �� ತುಂ� �ನ���ಲ�. ಜ�� ತನ� 40% �ೕ� ಸುಂಕವನು� 15
ವಷ�ಗಳ�� ಮತು� 5 �ಂದ 20 ವಷ�ಗಳ�� ��ದು�ಕಲು ಒ���ಂ�ತು �ಸ�ವ��, ಗ���ದ
�ೕ� �ೕ�ನ ಜ��ನ ಸುಂಕ� 1 ಜನವ� 2020 ರಂದು 29.8% �ಂದ 26% �� ಮತು� 2020 ರ ಏ���
1 ರಂದು 24.2% �� ಇ���. ಈ ಇ��ೕ�ನ ಒಪ�ಂದಗಳ ಅ�ಯ�� �ೖ�� �ೕಡ��ವ ಆದ��ಯು
ಯುಎ� ಕಂಪ�ಗ� �ರತದ �ರುಕ��ಯ�� �ಡ ಗಣ�ೕಯ �ಲನು� ಬಯಸುತ�� ಎಂದು
ಸೂ�ಸುತ��.

�ೕ�����
ಕ�ದ ಎರಡು ದಶಕಗ�ಂದ, ಅ�ೕ�� ತನ� ��ೕಝ� �ೕ� �ಲುಗಳನು� �ರತದ �ೕ�
�ರುಕ��� �ರಲು ಪ�ಯ��ಸು���, ಆದ� �ಫಲ���. �ೕ� �ಂಸದ �ೕ� �ರತ 100%
ಪ��ಮ�� ಸುಂಕವನು� ��ಸು���. ಏ�ಯ� ಇನು���ನ� (ಹ��ಜ�ರ) ಹರಡು�ದನು� ತ�ಗಟ�ಲು
ಮು��ಚ��� ಕ�ಮ�� �ರತ �ೕ�ದ �ೕ� �ಂಸ ಮತು� ���ಗಳ ಆಮದು ��ೕಧದ ಬ��
ಡಬು���ಒನ�� ಯುಎ� �� �ೕಘ��ಲದ ��ದ ����. ಅ�ೕ��-�ರತ ���ರ
ಒಪ�ಂದದ �ದಲ ಹಂತ�� ಸ� ��ವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ���ೕಶ� �ೕಘ�ದ��ೕ ಬದ�ಗ��. ಯುಎ�
�ೕ� �ಲುಗ�� �ರುಕ��ಯನು� 25% ಆಮದು ಸುಂಕದ�� �ಗಶಃ ��ಯಲು ಮತು� ಆಮದು
�ಡಲು �ರತ ಅವ�ಶ �ೕ��. ಅ�ಗೂ� , ಯುಎ� ಸ��ೕಚಕರು ಸುಂಕವನು� 10% ��
ಇ�ಸ�ೕ�ಂದು ಬಯಸು�����. ಅಗ�ದ �ೕ� ಆಮದುಗ� ನೂ�ರು ��ರ �ೕ�ೕಯ �ೕ� �ಕ�
�ೕಂದ�ಗ� ಮತು� ಸಂಸ�ರ� ಘಟಕಗಳನು� ಮುಚ�ಲು �ರಣ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಸು�ರು �ಲು�
ದಶಲಕ� ಜನರು ಉ��ೕಗ�ಲ�ದವ�ಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ�ಂ�� ‘�ರ�ೕಯ �ೕ�
ಉದ�ಮಗ�’ ಯುಎ� �� ಪ����ತ ಎ� �ಎಯನು� �ೕವ��� ��ೕ�ಸು���. "ಅ�ೕ��ದ��
�ೕ�ಯ �� �ೕ�ದ� �ೕ� ನ���ಡಬಹುದು, ಅ�� ಕ����" ಎಂದು �ರತದ ಕ�� ಮತು�
ಸಂಸ���ದ �ೕ� �ಂಸದ ಪ�ಮುಖ ಉ��ದಕ �ಂಕ�ೕಶ�ರ ��ಚ�ೕ� ನ ಜನರ� ���ೕಜ�
�.�. ಆನಂ� �ೕ����. "ಒಂದು �ೕಶದ ಅಗತ�ಗಳನು� ��ೖಸುವ ಸಲು�� ಸ��ರ� ತನ�
ಲ�ಂತರ �ೖತರನು� �ಲ�ಲು �ಧ��ಲ�."

ಅ�ೕ���ಂದ ��ೕಝ� (�ೖ���ರದ�� ಇ�ಸ�ದ) �ೕ�ಯನು� ಆಮದು ������ದು
�ೕ� �ಕ��ರರು ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ೕ �ಡುವವರ �ೕ� �ತ�ವಲ�� ����ೕಳ ಮತು�
�ೕ��ೕ� ��ಯುವ �ರತದ ಸಣ� ಮತು� ಅ�ಸಣ� �ೖತರ �ೕ� ಪ��ಮ �ೕರುತ��. ಇ�
�ೕ� ಆ�ರ��� ಬಳಸುವ ಎರಡು ಪ�ಮುಖ ��ಗ� ಮತು� ಇದ��� �ರತ ��ವಲಂ����.
ಅ�ೕ��ದ�� �ೕ� ಆ�ರ��� ಬಳಸುವ ����ೕಳ ಮತು� �ೕ��ೕ� ಮುಖ���
��ಂತ� ತ�ಯ� . ಮತು� ಅ�ೕ�� �ೖ� �ನು�ರುಗಳ ಆ�ರದಂ��ೕ �ೕ� ಆ�ರ�
�ಡ ಮರುಬಳ�ಯ ���ಗಳ ಉಪ-ಉತ�ನ�ಗಳನು� (ಮುಖ��� �ೕ�ಂಸ ಮತು� ಹಂ��ಂಸ)
�ಂ�ರುತ��. ������ �����ಯ �ಲ�ಸಲು �ೕ�ಯ �ೕಹವನು� ��ೕ�� �ಂದ ��ಯಲು
ಯುಎ� ಅನುಮ�ಸುತ�� ಎಂಬುದು �ರ�ೕಯ�� ಮತ��� �ಡ�.

�ೕ�ಂಸ ಮತು� ಹಂ��ಂಸದ ಉ��ಗ�, �ಎಂ �ೕ� ಮತು� ��ೕ�� ��ಯು��ಯು
ಯುಎ� �ೕ�ಗಳ ಆಮದನು� �ಬ�ಂ�ಸಲು ಬಹಳ ಬಲ�ದ ಆ�ರಗ���. ಆ�ಗೂ� ,
ಅ�ೕ��-�ರತ ಎ� �ಎ ಅ�ಯ�� ಇದು �ಧ��ಗ�ರಬಹುದು. 2020 ರ ಜನವ�ಯ�� ಸ�
��ದ ಯುಎ�-�ೕ� ಒಪ�ಂದವನು� �� ಗಮ��ದ�, ಒಪ�ಂದದ ಮಹತ�ದ �ಗ�ಂದ� �ೕ�



�ಲ� ಆ�ೕಗ� ಮತು� ಸುರಕ� � �ನದಂಡಗಳನು� ಕ�� �ಡಲು ಬದ����. ಉ�ಹರ��,
�ೕ��� ಅ�ೕ��ದ �ೕ�ಂಸ ರ��� ಅನುಮ� �ೕಡುವ ಸಲು�� �ೕ�ಂಸದ��ನ
�ಳವ��ಯ ��ೕ�ನುಗಳ ���ದ “ಶೂನ� ಸ����” �ೕ��ಂದ ಯುಎ� ಉ�� ��ಗಳನು�
ಅಂ�ೕಕ�ಸಲು �ೕ� ಒ���ಂ�ತು. �ೕ�ಂ� ಸಹ ಪರ�ನ�, ಪ��ೕಲ� ಮತು� �ೕಂದ�
�ಯಮಗಳನು� ಸ��ಸು���. ಅ�ಗಳನು� ಅ�ೕ�� ���ರ�� ಅ�ತ�ಗ�ಂದು ಪ�ಗ���.
ಯುಎ� �ೕ� ಸು�� ಈ�ಗ�ೕ ಏ�� ಮತು� ಆ���ದ �ಲ� �ಗಗಳ�� ಪ�ಮುಖ
ಪ��ಮಗಳನು� �ೕ��. ����ಂನ�� , ಅ�ಮ� ಹ��ಂ�� ಅ�ೕ��ೕಷ��� 2015 ರ�� ಯುಎ�
�ಂದ ಸ��� �ೕ��ಂಸವನು� ಸ��ೕಯ �ರುಕ�� ���ಂತ ಕ�� ��� ��ಟ ���ಗ
ದೂರು �ೕ�ತು. ದ�� ಣ ಆ���ದ�� , ಯುಎ� �ಂದ ��ೕಝ� �ೕ��ಂಸವನು� ಆಮದು
������ದನು� ಕ�� ��� ಇ��ತು ಇದು �ೕ� ಸಂ��ಗಳನು� ವ�ವ�ರ�ಂದ �ರ� ತ��ದ
�ರಣ ತಮ� ಉ��ೕಗವನು� ಕ�ದು�ಂ����.

ಅ�ೕ��ದ �ೕ� �ಕ�� ವಲಯದ�� ಐದು �ಡ� ಸಂ��ಗ� ��ಬಲ� �ಂ��: �ೖಸ� ����,
������ ����, ��ಂಡಸ�� �����, ಪಡೂ�� ����� ಮತು� �ೕ� ����. 2016 ರ�� , ಅವರು 50%
��ಂತ �ಚು� �ೕ�, �ೕ�ಂಸ ಮತು� ಹಂ��ಂಸ �ರುಕ��ಗಳನು� �ಯಂ���ದರು. ಅವರು
�ೕ�ಗಳನು� ��ವ �ೖತ-�����ರರ ಕತು� �ಸು����. ಅ�ೕ�� ���� ನಂತರ ��ೕಝ�
�ೕ�ಯ ಎರಡ�ೕ ಪ�ಮುಖ ರ���ರ ಮತು� ಒ��� ಅವರು �ಶ�ದ ಒಟು� ��ೕಝ� �ೕ�
�ಂಸದ 50% ��ಂತ �ಚು� ರ�� �ಡು���. ಆದ��ಂದ, ಯುಎ� ಸ��� �ೕ� ಆಮ��ಂದ
ಗಂ�ೕರ ಪ��ಮ �ೕರುವ ಅ�ಯ� �ರತದ ��� �ಜ���.

�ೕ��ೕ�
�ೕ��ೕ� ಮತು� ಅ�ಗಳ ಉತ�ನ�ಗ� �ಶ�ದ��ೕ �ಚು� ವ��ಟು ನ�ಸುವ ಕೃ� ಸರ�ಗ���,
ಇದು ಎ�� �ಗ�ಕ ಕೃ� ���ರದ ಒಟು� �ಲ�ದ 10% ��ಂತ �ಚು�. ಅ�ೕ�� �ಶ�ದ ಅ��ಡ�
�ೕ��ೕ� ಉ��ದಕ, ಇದು ಮೂರು ರೂಪಗಳ�� ರ�� �ಡುತ��: ಇ�ೕ ��, ಆ�ರ ಮತು� ಎ��.
ಯು�ೕ� ಮತು� ಏ��ದ�� �ಂಸ ಮತು� �ೕ�ಗಳ �ೕ�� ���ದ �ರಣ 2000 �ಂದ ಯುಎ�
�ಂದ �ೕ��ೕ� ರ�� ಗಮ�ಹ��� �����. 2017 ರವ��, �ೕ� ಅ��ಡ�
ಆಮದು�ರ��ತು� , ಆದ� �ೕ�ಂ� ಮತು� ��ಂಗ�� ನಡು�ನ ���ರದ ಉ��ಗ��ಯು
ಯುಎ� �ೕ��ೕ� ��ಯ�� �ೕವ� ��ತ�� �ರಣ��ತು, ಆದ� �ೕ� ���� ಮತು�
ರ���ಂದ ಖ�ೕ��ತು. ಯುಎ� ಮತು� �ೕ� 2020 ರ ಜನವ�ಯ�� ತಮ� �ದಲ ಹಂತದ
��ಪ�� ೕಯ ���ರ ಒಪ�ಂದ�� ಸ� ���ಗ, �ೕ��ೕ� ಮತು� �ೕ��ೕ� �ೖಲವನು�
�ೕ�ಸ��ತು. ಕ�ೕನ�ೖರ� �ಂ���ಕ� ಈ�ಗ�ೕ ಯುಎ� �ೕ� ರ��ಗಳನು�
ಗಮ�ಹ��� �ಂ�ತ���ದ�ರೂ, �ೕ�� 2020-2021ರ ಅವ�ಯ�� �ಚು�ವ� 32 ��ಯ�
�ಲ� �ಲ�ದ ಯುಎ� ಕೃ� ವಸು�ಗಳನು� ಆಮದು �����ವ��ೕ�� ��.

�ರತ� ಎಂ�ಗೂ ಅ�ೕ���ಂದ �ೕ��ೕ� ಆಮದು �������ರ�ಲ� , ಆದ�
�ಂದ��ಕ�� �ೕ��ೕ� ಎ�� ಅಥ� �ೕ��ೕ� ಅನು� �ಭ�ತ ರೂಪದ�� ಆಮದು
�����ತ��. �ರಣ, ಯುಎ� �ೕ��ೕ� �� ಬಹು�ೕಕ ��ಂತ�ಯದು� ಅದನು� ಆಮದು
�ಡಲು �ರತ� ಅನುಮ�ಸು��ಲ�. ಆ�ಗೂ� , ಎ� �ಎ ಯುಎ� �ೕ��ೕ� �ೖಲ���
�ರತದ �ರುಕ��ಯನು� �ಸ��ಸ�� ಮತು� ಇ�ೕ �ೕ��ೕ� ಮತು� �ೕ� ಆ�ರ (�ೕ�)



ಆಮದು ���ಳ�ಲು ಅನು� ���ಡು�ದ�ಂದ �ರತದ �ೖ�ಕ ಸುರಕ� � �ಯಮಗಳನು�
ಅದು ದುಬ�ಲ��ಸುತ�� ಎಂದು ಅಂ��ಸ���.

ಅ�ೕ���ಂದ ��ಂತ� �ೕ��ೕ� ಆಮದು ಲ�ಂತರ �ರ�ೕಯ �ೕ��ೕ�
���ರ�� ಅ�ಯ�� �ತ�ವಲ�� ಈ ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಲ�ಂತರ ಜನರು �ೕ�ಸು���.
�ೕ��ೕ� ಉ���ಸುವ �ಶ�ದ ಐದ�ೕ ಅ��ಡ� �ೕಶ �ರತ. ಇದು ಉ���ಸುವ 90% ��ಂತ
�ಚು� �ೕ��ೕ� ಅನು� ಎ�� ��ಯಲು ಮತು� ಎ�� �ಂ� ಮತು� ಆ�� �ೕ� ತ����
ಬಳಸ��ತ��, ಇ�ಗಳನು� ���ನ ಪ��ಣದ�� ರ�� �ಡ��ತ��. �ೕ��ೕ�
ಉ��ದ�ಯು �ೕಶದ ಅ�ೕಕ �ೖತರ ಆ��ಕ ���ಯನು� ಉತ�ಮ����. ಏ�ಂದ� ಅದರ �ಲ�
ಉಪ ಉತ�ನ�ಗ� ���ನ ��ಗಳನು� ಪ�ಯುತ��.
ಉ��ದ� �ಚ���ಂತ ಕ�� ಪ��ಣದ�� ���ನ ಪ��ಣದ ಸ��� �ಂ�ರುವ ಅ�ೕ��
�ೕ��ೕ� ಆಮದು ������ದು �ರತದ�� ��ಗಳನು� �ಂ�ತ��ಸುತ�� ಮತು�
�ರತದ �ೕ��ೕ� ���ರ�� �ೕವ�ೕ�ಯ�� ಕಷ���ತ��. ಇ���ಟೂ�� ಆ� ಅ��ಕಲ��
ಅಂ� ��ೕ� ���ಯ ಸಂ�ೕಧ�ಯು ಯುಎ� �ೕ��ೕ�� �ೕಡುವ ಸರ� �ಂಬಲ�
ಯುಎ� ಕೃ� ವ�ವ�ರ ಕಂಪ�ಗ�� �ೕ�ತ��, ಆದ� �ೖತ�� ಅಲ�. �ಸ�ವ��, ಯು.ಎ�. �ೖತರು
ತಮ� ��ಗ�� ಪ�ಯುವ ��ಗ�, ಸ�ಸ�, ಅವರ ಉ��ದ� �ಚ���ಂತ ����ರುತ��.
ಯುಎ�-ಇಂ�� ���ರ ಒಪ�ಂದ�ಂ�� �ರತದ�� �ೕ��ೕ� �ರು�ದು �ರತದ
ಲ�ಂತರ ���ರ ��� ��ಶ�����.

�ೕಳ
����ೕಳ� ಮ��ಂದು ಸರ� ����ದು� , ಯುಎ� �ಚು� ರ���� ಉ���ಸುತ��.
2018-2019ರ�� , ಯುಎ� ಸು�ರು 400 ��ಯ� ���� ಟ� ಉ����ತು, ಅದರ�� 14%
�ೕಳವನು� 73 �� �ಚು� ��ಧ �ೕಶಗ�� ರ�� �ಡ��ತು. �ಶ�ದ ಅ��ಡ� �ೖನು���
ಸಮೂಹ, ಮೂರ�ೕ ಅ��ಡ� ��ಯ�� ಉ��ದಕ ಮತು� �ಲ��ೕ ಅ��ಡ� ��� ಉ��ದಕ
�ಷ���ರುವ �ರತ� ಯುಎ� ��� �ೕಳ�� ಒಂದು �ಡ� �ರುಕ���ಗಬಹುದು. ಆದ�
��ಂತ� ��� �ೕಳದ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ�ಂ�� ಅ��ಕ�� �ರತ�� ರ�� �ಡಲು
�ಧ�����ಲ�. ಯುಎ� ಕಂಪ�ಗ� �ರತದ �ಚು���ರುವ �ೖ�ಕ ಇಂಧನ ಅಗತ�ಗಳ �ೕ� ಕ�����,
ಇದು ಯುಎ� ��� �ೕಳ�� ಮ��ಂದು �ಡ� ಅವ�ಶವನು� �ೕಡುತ��. ಯುಎ� �ನ�ಗಳ
�ಗಮ� ಈ �ಡ� ಸಂ�ವ� �ರುಕ��ಯನು� ರ��� ��ಯುವ ಪ�ಯತ�ವನು� ಮುಂದುವ���
ಮತು� ಯುಎ�-ಇಂ�� ಎ� �ಎ ಬಹುಶಃ ಇದನು� �ಯ�ರೂಪ��ತರಲು ಸ�ಯ �ಡುತ��.

ಅ�� ಮತು� �ೕ�ಯ ನಂತರ, ��� �ೕಳ� �ರತದ ಮೂರ�ೕ ಪ�ಮುಖ �ನ�ದ ����ದು� ,
ಒಟು� ಆ�ರ �ನ� ಉ��ದ�ಯ�� ಸು�ರು 10% ರ���. ��� �ೕಳವನು� �ನವ ಆ�ರ ಮತು�
ಪಶು ಆ�ರ��� �ತ� ಬಳಸು��ಲ� , ಬದ�� ���ರು �ೖ��� ಉತ�ನ�ಗ�� ಕ�� ವಸು���
�ಡ ಬಳಸ��ತ��. �ೕ� ಆ�ರ ಮತು� �ಷ��� �ಚು���ರುವ �ೕ���ಂ��, �ರತದ
����ೕಳದ ಆಮದು 2019 ರ�� ಒಂದು ��ಯ� ಟ� ತಲು��. ಯುಎ� ��� �ೕಳವನು�
ಉ��ದ� �ಚ���ಂತ 12% ��ಂತ ಕ�� ಅಂತರದ�� ಅಂ����ೕಯ �ರುಕ��ಗಳ�� ��ಟ
���ಗ �ೕ��ೕ� ನಂ� ��� �ೕಳದ ಸ��ೕಯ �� ��ಯುತ��. ಇದು ಅದರ ��



ಪ��ೕಶಗ� ಮತು� ಉ��ದ�ಯ�� �ೕವ� ��ತ�� �ರಣ��ತ��. ಇದರ ಪ��ಮ�� �ರ�ೕಯ
����ೕಳ ���ರರು ಎ� ಎ� �ಎ ಸ� ��ದ ನಂತರ ���� ���ರರು ಎದು��ದ
ಪ����ಯನು� ಎದು�ಸ�ೕ��ತ��. ���ರ ಒಪ�ಂದ� ����ೕದ�� ಅ��ಕಯ ಸ��� �ೕಳದ
ಪ��ಹವನು� ಹ��ದ��ಂದ ಅ��ನ ���ರರು ಸಂಕಷ���ಈ�����.

ಯುಎ� ಮುಕ� ���ರ ಒಪ�ಂದದ�ಯ�� �ಯ�ವ� ಬದ�ವ�ಗ�
ಟ�ಂ� ���ರ ಒಪ�ಂದಗ�, ಸಣ��ರಬಹುದು ಅಥ� ಅಲ��ರಬಹುದು. ಅಥ� �ೕವಲ ಸುಂಕ
���ದುವಲ�. ಯುಎ� ವ�ವ�ರ ಚಟುವ��ಯನು� �ಬ�ಂ�ಸುವಂ� ಕಂಡುಬಂದ� ಅ�
�ಲು�ರ �ಷ�ಗಳ �ಯ�ವ�  �ಕಟು�ಗಳ�� �ಡ ಪ�ಮುಖಬದ�ವ�ಗಳನು� ��ಸುತ��.

ಯುಎ�ಎಂ�ಎ ಒಪ�ಂದದ�� ಕೃ� ಮತು� ಆ�ರ ಉತ�ನ�ಗಳ�� ���ರವನು� �ಸ��ಸುವ ಸಲು��
ಆ�ೕಗ� , ಸುರಕ� � ಮತು� �ರುಕ�� �ನದಂಡಗಳ ���ನ �ಮರಸ�ದತ� �ಗಲು ಅವ�ಶಗ��.
ಯುಎ� ಎ� �ಎಗಳ ಅ�ಯ�� �ಮರಸ� ಎಂದ� ಆ�ೕಗ� ಮತು� ಸುರಕ� � ಮು��ಚ���ಯ
�ರ�ಯ ನಡು�ಯೂ ಅ�ೕ�� ಇತರ �ೕಶಗ�� ಹ��ರ��ತ� ಒಂದು �ೕರ�� ಬರ�ೕ�. ಆ
ಮೂಲಕ �ಬ�ಂಧಗಳನು� ಕ����� ���ರ� ��ಯಲು ಅನು� ���ಡ�ೕ�.
ಯುಎ�ಎಂ�ಎ �ಯ�ವ�ಗಳ�� ಉತ�ಮ ಅ��ಸಗಳ ��ತಂ� �ಸ ಅ��ಯವನು� �ೕ���
ಮತು� ಮೂರು �ೕಶಗಳ ಆ�ೕಗ� ಮತು� ಸುರಕ� � �ನದಂಡಗಳ ನಡು� “ಸ�ನ�” ಯನು�
���ಸುವ�� ಮತ��� ಮುಂದುವ�ಯುವ �ೖಮ�ಲ� ಕ�ಮಗಳ ಬ�� ಮ��ಂದು ಅ��ಯವನು�
ಒಳ�ಂ��. ಒಂದು �ೕಶ� ಅದರ ಅ�ಯ�� ‘ಉತ�ನ� ಸುರ�� ತ���’ ಎಂದು
ಖ�ತಪ������ದು �ಯಮಗಳ �����. ಇತರ ಎರಡು �ೕಶಗ� ಉತ�ನ�ಗ� ತಮ�
ಅ�ಯ�� ಸುರ�� ತ�ಂದು ��ೕಕ�ಸುತ�� - ಮತು� ಈ �ಣ�ಯಗಳನು� �ಧ��ದ�� �ೕಗ��ಸಲು.
"�ವ�ಜ�ಕ �ೕ� ಉ��ೕಶಗಳ" ಆ�ರದ �ೕ� �ೕಶಗ� ತಮ��ೕ ಆದ �ನದಂಡಗಳನು�
�ಂದಲು ಸ��ೕಚಕರ ����� �ಡ��� ಆದ� ಇದು �ೕ� �ಯ��ವ��ಸುತ�� ಎಂಬುದನು�
�ೕಡ�ೕ���. ಯುಎ�ಎಂ�ಎ "�ೕ� ಎ��ಂ� ನಂತಹ �ಸ ��ನಗಳನು� ಒಳ�ಂಡಂ� ಸಸ�
ಸಂ��ೕತ��� ��ೕನ��ಯ ಮಹತ�ವನು� �ೕ� �ರು�ಸುತ�� ಮತು� ಕೃ� �ೖ�ಕ ತಂತ��� ನದ
���ರ�� ಸಂಬಂ��ದ ��� ��ಮಯ ಮತು� ಸಹ�ರವನು� ���ಸುವ �ಬಂಧ�ಗಳನು�
ಒಳ�ಂ��" ಎಂಬುದರ ಬ�� ಯುಎ� �ೕಜ ಉದ�ಮ� ಬಹಳ ಉತು�ಕ���.

ಅಂ��ೕ, ಯುಎ�-�ೕ� ���ರ ಒಪ�ಂದ� �ೕ��� ಆಮದು ���ಳ�ಲು ತ��ತ ಆ�ರ
ಸುರಕ� � ತ�ಸ� ಮತು� �ಎ� ಒ ಗ�� �ೕ�ದ�� ತ��ತ ಅನು�ೕದ�ಗಳನು� ��ಸುತ��.
ಒಪ�ಂದದ ಪ��ಮ�� 2019 ರ ��ಂಬ� ನ�� �ೕ� ಯುಎ� �ಂದ ��ಂತ� (�ಎಂ) ಪ��ಯ
ಮತು� �ೕ��ೕ� ಆಮದು ���ಳ�ಲು ಅನುಮ� �ೕ�ತು ಮತು� ಅದರ ಮುಂ�ನ �ಂಗ�
ಪಶು ಆ�ರ��� ಐದು ��ಂತ� (�ಎಂ)  ��ಗಳನು� ಅನು�ೕ��ತು.
ಯುಎ� ಮತು� ಯು� ನಡು�ನ ಪ�ಸು�ತ ���ರ �ತುಕ�ಯ�� , ಅ�ೕ��ದ ಕೃ� ವ�ವ�ರದ
��ಯು ಯು� ಯ�� �ೕಟ�ಶಕಗ�, ��ಂತ� (�ಎಂ) ��ಗ� �ಗೂ �ೕ� ಮತು� �ಂಸ
ಉತ�ನ�ಗಳ ಉ��ದ�ಯ �ೕ�ನ �ಯಂತ�ಕ �ನದಂಡಗಳನು� ಕ�ತ��ಸಲು ಒ���ಸು���.
ಯುಎ� ತನ� ಕಂಪ�� "ಸಂ�ಣ� ಕೃ� �ರುಕ�� ಪ��ೕಶವನು�" ಬಯಸ�ೕ� ಮತು� "ಕೃ� �� ೕತ�ದ��



ಉ��ೕ�ತ ಅಥ� ಅನ�ೕ�� ತ ಸುಂಕ ರ�ತ ಅ�ತ�ಗಳನು� ���ಸ�ೕ�" ಎಂದು ಬೃಹ� ಕೃ�
ಉದ�� ���� ಒ�������.

��ೕ�� ತುಂ�ದ �ೕ�ಂಸ, ��ೕ�� ಬಳ� ��ದ �ೕ� ಮತು� ��ಂತ� (�ಎಂ)
ಆ�ರಗ�� ತನ� ಗ�ಯನು� ��ಯಲು ಒ���ಸುವ �ರಣ ಇ� ಯು� ಯ�� ಆ�ರ ಸುರಕ� �ಯ
�ೕ� ���ನ ಪ��ಮಗಳನು� �ೕರಬಹುದು. ಇದಲ��, ಪ�ಸು�ತ �ೕ�ೕಯ�� ಮತು� ಯೂ�ೕ�ನ��
ಪ�ಸರ ಮತು� ಸುರಕ� �ಯ ಆ�ರದ �ೕ� ��ೕ�ಸ��ರುವ �ೕಟ�ಶಕಗ�ಂ�� ��ದ ಹಣು�
ಮತು� ತರ��ಗಳನು� ��ಟ �ಡಲು ಯು� ಅನುಮ� �ೕಡ�ೕ��ತ��. ಅ���ದ ಸಕ��
ಒ��ಟ� ಯು�ಯ�� ��ಹಕ-ಪರ ಆ�ರ �ೕಬ�ಂ� ಅನು� ಪ���ಸು���, ಇದನು� ಸ��ೕಚಕರು
‘ಸುಂಕ ರ�ತ ���ರ ಅ�ತ�ಗ�’ ಎಂದು �ಣ��ಸು���. ಈ �ೕ��ಗ� ಅ�ೕ�ಕ ಮತು�
ಯು�ೕ� ಒ��ಟ ನಡು�ನ �ಂ�ನ ���ರ �ತುಕ�ಗಳನು� �ಷ��ತ���ದ�, ಇದು
ಟ�ಂ� ಆ���ದ ನಂತರ ಸಂ�ಣ� ಸ��ತ�ಂ�ತು ಆದ� ಈಗ ಮ�� ಸಣ� ಮಟ�ದ �ತುಕ�ಯ��
��ರಂಭ�����.

ಎ� �ಎ �ತುಕ� ಮುಂ� ��ದ� �ರತ ಈ �ಷಯದ�� �ೕವ� ���ಡ��. 2018 ರ�� ,
ಯುಎ�-ಇಂ�� ���� ���� ಈ�ಗ�ೕ 5% ಅಥ� ಅದ��ಂತ ���ನ ��ಂತ� (�ಎಂ)
ಪ�ಥ�ಗ�ಂ�� �ರತದ�� ��ಟ �ಡುವ ಆ�ರ ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಅದ�� ಅನು�ಣ��
�ೕಬ� �ಡ�ೕ�ಂದು ��ರಸು ���. �ರತದ�� ��ಂತ� (�ಎಂ) ಆ�ರವನು�
ಪ�ಚ�ಸುವ �ಂ��ಲ ಪ�ಯತ����. ��ಂತ� (�ಎಂ) ಪಶು ಆ�ರವನು� ಆಮದು
���ಳ�ಲು �ರತವನು� ಒ��ಸಲು ಅ�ೕ�� ಕಂಪ�ಗ� ಕ�ದ ಹಲ�ರು ವಷ�ಗ�ಂದ
ಸ�ನ�� ಪ�ಯ��ಸು���. ಇ��ೕ��, �ರತದ ��ಂತ� (�ಎಂ) �ಯಂತ�ಕ ಸಂ�� ಇದನು�
ಅನುಮ�ಸಲು ���ನ ಒಳಹ��ಗಳನು� ಬಯ��. ಆದ��ಂದ, �ರತದ�� �ಬ�ಂಧಗಳನು�
ಸ�ಲ��ಸಲು ಅ���ಯ ����ೕ� ಒತ�ಡ� ಈ�ಗ�ೕ ನ�ಯು���.

ಯುಎ�ಎಂ�ಎ ಮತು� ಯುಎ�-�ೕ� ಎ��ಎ ಎರಡೂ ಆಮದು ��ದ ಆ�ರ ಅಥ� ಕೃ�
ಉತ�ನ�ಗಳ�� �ಎಂಒಗಳ "ಕ�� ಮಟ�ದ ಉಪ���" ��ತು �ಬಂಧ�ಗಳನು� ಒಳ�ಂ��.
ಯುಎ�ಎಂ�ಎ ಪಠ�ದ ಪ��ರ ����ದಂತಹ �ೕಶಗ� ಆಮದು �����ವ ಆ�ರ ಅಥ�
ಕೃ� ಉತ�ನ�ಗಳ�� ��ಂತ� (�ಎಂ) ವಸು�ಗ� ���ಲ��ೕ �ೕ� ���ದ�� ಅದನು� �ೕಘ���
���ಸುವ ��� ಮತು� ಉತ�ನ�ದ ಸುರಕ� � ಅನು�ೕದ�ಯನು� ರ���ರರ ಕ��ಂದ
ಗಣ�� ��ದು�ಳ��ೕ�. �ೕ� �ೕ�ಯ�� �ೕ���ದ�, ��ಧ ���ೕಯ �ನೂನುಗಳನು�
���ಸ� �ಎ� ಪ�ಥ�ಗಳ ಕ�� ಮಟ�ದ ಉಪ���ಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ೕ�. ಯುಎ�-�ೕ�
ಎ� �ಎ ಹಂತ ಒಂದು ಇದನು� �ೕ�ತ��. “ಅ�ಗರೂಕ��ಂದ” �ೕ��� ರ�� �ಡುವ �ಎ� ಒ
�ಷಯದ�� ಯುಎ� ಅಥ� ಇತರ �ೕಶಗಳ ಸುರಕ� � �ಲ��ಪನಗಳನು� �ೕ� ಗಣ��
��ದು�ಳ��ೕ��ತ��.

ಇ��ಯವ��, �ರತದ�� ���ೕ �ೖ�ಕ ತಂತ��� ನ�ಂದ ಕಂಡು��ಯ�ದ ಆ�ರ ��
ಅನು�ೕದ� ಪ��ಲ�. "ಕ�� ಮಟ�ದ ಉಪ���"ಯ �ಬಂಧ�ಗ�, �ರತದ ಆ�ರ ಸುರಕ� �
����ರ�ಂದ �ನವ ಬಳ��� ಅನು�ೕ�ಸದ ��ಂತ� (� ಎಂ) ವಸು�ಗ�ಂ�� �ೕ�
�ರತದ ಆ�ರ ವ�ವ��ಯ ��ನ�ವನು� �ನೂನುಬದ���ಸುತ��.



ಯುಎ�ಎಂ�ಎ ಮತು� ಯುಎ�-�ೕ� ಒಪ�ಂದ ಎರಡೂ ಕೃ� �ೖ�ಕ ತಂತ��� ನದ ��ಗಗಳನು�
�ಂ��, ಇದು �ಎಂಒಗ�� ಅನು�ೕದ� ಪ����ಯನು� �ೕಗ��ಸುವ ಕಟು��ಡುಗಳನು�
ಒಳ�ಂ��. �ಸ�ವ��, ಯುಎ�ಎಂ�ಎ ����ನ� �ೕ� ಸಂ�ದ�ಯ �ಸ ��ನಗ��
�ಸ��ಸುತ��. ಇದು �ರದಶ�ಕ�, �ಯಂತ�ಕ ಅನು�ೕದ� ಮತು� ಅ�ಗಳ ನಡು�ನ ಸಹ�ರದ
ಅಗತ��ರುವ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಮ�ೕ�ತ �ಮ��� ಸಂಬಂ��ದ �ಯ���ನಗಳನು� �ೕಡುತ��.
ಯುಎ�-�ೕ� ಒಪ�ಂದ� �ೖ�ಕ ತಂತ��� ನದ ಕೃ� ಉತ�ನ�ಗ�� ಅನು�ೕದ�
�ಯ���ನಗಳನು� �ೕಗ��ಸಲು ವಷ���� ಅ��ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಮತು� ಅಂತಹ
�ಯ���ನಗಳನು� 24 �ಂಗ��ಂತ ���� �ೕ�ತ��ಸುವ ಕಟು��ಡುಗಳನು� ಸಹ ಒಳ�ಂ��.
ಅನು�ೕದ� ಪ�ದ ನಂತರ, ದೃ�ೕಕರಣ ಅವ�ಯು ಕ�ಷ� 5 ವಷ�ಗ�. ಪ�ಸರ ಸುರಕ� � ಮತು�
ಆ�ೕಗ� �ರಣಗ��� ಎಚ��� ಇನೂ� ಪ�ಮುಖ��ರುವ �ರತದ�� ಈ �ೕ�ಯ ಕ�ಮಗ� ��
ಪ��ಮ �ೕರುತ��.

ಯು�ಒ� ಮೂಲಕ �ೕಜಗಳ �ೕ� ಏಕ��ಮ�

ಟ�ಂ� ರ ���ರ ಒಪ�ಂದಗಳ ��ತು ಮ��ಂದು ಪ�ಮುಖ �ಳ��ಂದ� �ೕಜ ಕಂಪ�ಗ��
�ೕ�ಂ� ತರಹದ ಹ��ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ �ಸ ಸಸ� ಪ��ೕದಗಳ ಸಂರಕ� � (ಯು�ಒ�) ಯ 1991 ರ
ಸ��ೕಶದ �ಣ�ಯವನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ದು. ಇದು ಟ�ಂ� ಆಡ�ತ�� �ತ� �ೕ�ತ��ಲ�; ಇದು
1990 ರ ದಶಕ�ಂದ ಯುಎ� ಎ� �ಎಗಳ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶ���. 1978 ರ ಸ��ೕಶದ�ಯ��
ಯು�ಒ� ಸದಸ���ರುವ ����ವನು� ಯುಎ� ಎಂ�ಎ �ಚು� ಕ�ಣ�ದ ಯು�ಒ� 1991 ಆವೃ���
ಉನ��ೕಕ�ಸಲು �ಬ�ಂ���. ಯುಎ� �ೕಜ ಉದ�ಮ� ಈ ಬ�� ಬಹಳ ಉತು�ಕ���, ಇದು
ಅವ�� "�ಲು�" ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು.

ಯುಎ�-�ೕ� ಒಪ�ಂದದ �ದಲ ಹಂತದ�� ಯು�ಒ� 1991 ರ ಬ�� ���ೕ �ಬಂಧ�ಗ�ಲ�.
ಅದ�� ಎರಡು �ರಣಗ�ರಬಹುದು. ಒಪ�ಂದದ ಎರಡ�ೕ ಹಂತದ�� ಯುಎ� ��ಲ ���ಕ ಆ��
�ಷಯಗಳನು� ��ದು�ಳ���. ಮತು� ����ದಂ��ೕ �ೕ� ಈ�ಗ�ೕ ಯು�ಒ� 1978 ರ
ಸದಸ���ದು� , ಯು�ಒ� 1991 �ಂ�� �ೕ�ದರೂ �ಂ��� �ಡಲು ಕ��ೕಣ ತನ� �ೕಜ
�ನೂನುಗಳನು� �ದು�ಪ� �ಡುವತ� �����.

�ರತ� ತನ� ಲ�ಂತರ ಸಣ� �ೖತರು ಮತು� ����ೕ� ಅಲ�ದ �ೕಜ ಉ��ದಕರ ��ಸ��ಗಳನು�
��ಡುವ ಸಲು�� ಯು�ಒ� ಸ��ೕಶ�� �ೕ��ಳ�ದ �ೕ�ಯನು� �ಂ��. ಯು�ಒ��
�ೕರಲು ಸ��ರದ �ೕ� ಒತ�ಡ �ೕ�ದ� ಪ����ತ ಯುಎ�-ಇಂ�� ಎ� �ಎ �ರತದ��ನ
�ೖತರ ಹ��ಗಳ �ೕ� ಗಂ�ೕರ ಪ��ಮಗಳನು� �ೕರುತ��. 2019 ರ�� ����ೕ ಆಲೂ��� ತ�ಯ
�ಯಮವನು� ಉಲ�ಂ�ಸ����ಂದು �ರ�ೕಯ �ೖತರ �ೕ� ಇ��ೕ�� ನ�ದ ಹಗರಣವನು�
ಗಮ��ದ�, ಯುಎ� �ೕಜ ಉದ�ಮ� ಯುಎ�-ಇಂ�� ಎ��ಎ ಅ�ಯ�� ಬಲ�ದ �ೕಜ
ಏಕ��ಮ�ದ ಹ��ಗಳನು� ಪ�ಯಲು ಮತು� �ೖತರ ��� �ೕಜಗಳನು� ಉ�ಸುವ �ಧ��ಗಳನು�
��ದು��ವ �ಧ����.



ಉಪಸಂ�ರ
�ರತದ ��ಜ� ಮತು� �ೖ��� ಸ�ವರು, �ರತದ �ೖ� ಉ��ದಕರು, �ೖತರು ಮತು� ಇತರ ಉದ�ಮ
�� ೕತ�ಗಳ ಸೂಕ���ಗಳ ಬ�� ಆ� �ಇ�ಯು ��ಡ�ೕ ಇದು�ದ�ಂದ ಆ ���ರ �ತುಕ��ಂದ
ಸ��ರ �ಂ� ಸ��� ಎಂ����. ಈಗ ಯುಎ�-ಇಂ�� ���ರ �ತುಕ�ಗಳನು�
��ರಂ�ಸು�ದು ಅಸಮಂಜಸ ಮತು� ಅ�ಸ���ದುದು, ಅದು �ರತದ ���ೕಣ
ಸಮು�ಯಗ�� ಮತು� ಕೃ� �� ೕತ��� ���ನ ಸ�ಲುಗಳನು� ಒಡು�ತ�� ಮತು� �ರತದ ಸ��ೕಯ
�ೕಜಗ� ಮತು� ಸಸ�ಗಳ ಬೃಹ� �ೖ�ಧ��ಯನು� ಬಹಳ�� �� �ಡುತ��, ಇ�ಗಳನು�
ವಷ��ಂದ ವಷ��� ಲ�ಂತರ �ರ�ೕಯ �ೖತರು ಸಂರ�� � ಮರುಬಳ� �ಡು�����. ��ರು�ಗ
ಈ ಒಪ�ಂದ� ಆ�ರ �ವ��ಮತ�ದ �ರತದ ಭರವ�ಯನು� ಸಹ �ಶಪ�ಸುತ��. ಇದು �ರತದ
�ೖತರು ಮ�� �ೕ�ಟ�� ಅ��ಗ�ೕ�ದ ಸಮಯ. ಯುಎ�-ಇಂ�� ���ರ ಒಪ�ಂದವನು�
ಔಪ��ಕ��ಸುವ ���ೕ �ಧ��ಯನು� ಇಂದು, ಮುಂದೂ ��ೕ�ಸ�ೕ�ೕ��.
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