
ആസിയാന കരാറിെെ ചതികഴികള 
കാരഷിക  േേഖലയെെ  തകരചക്  കാരണം  കാലാവസ  വയതിയാനേോ  വരളചേയാ 
െവളെൊാകേോ കീെ  -  േരാഗ ശലയേോ  കാരണമണായ കഷിനാശം മലേെെനം കഴിഞ 
ഒനരദശകതിേലെറയായി  ഇനയന  ഭരണേനതതവം  അനവരതിചവരന  നവലിബറല 
നയങളമലോെണനം  േസാണിയാഗാനിയം,  േനേോഹനസിങം,  െോേണകിങ് 
അലവാലിയയം,  പി.  ചിതംബരവം,  ശരതപവാറം  സമതിചതരിെ.  ആേഗാളോനയതിെെ 
മനിലം  ഇനയന  സമദവയവസയെെ  വളരചാനിരകില  വലിയ  കറവണായിെ  എന് 
വീമിളകന  അവര  ഇനയന  കാരഷികേേഖലയെെ  വളരചാനിരക്  കഴിഞ 
അഞവരഷങളില  േകവലം  രണശതോനതില  താെഴോതോയിരനെവനത ്
സമതികേോ?  രണായിരാോണകളെെ  ആദയവരഷതില  അരേങറിയ  ലകകണകിന ്
കരഷക ആതഹതയകളെെ ആവരതനം അടത ഏതാനം വരഷങളകളില ആസിയാന 
കരാര  നെൊിലാകനതിലെെ  ഇനയയിലണാകെേന്്  ഉറൊാണ്.  ഇതിെെ  ഏറവം  വലിയ 
ആഘാതം  േനരിേെണിവരിക  േകരളതിെല  േലേയാര  കരഷകരം  തീരേദശെത  േതയ 
െതാഴിലാളികളം  കയര  -  ൈകതറി  -  കശവണി  തെങിയ  പരമരാഗത  േേഖലയിെല 
െതാഴിലാളികളോയിരികം.  ഈ  പശാതലതില  ഉദാരവലകരണതിെെ  പാത 
സവീകരിചേശഷം  ഇനയ  നെൊാകിയതം  നെൊാകാന  േപാകനതോയ  സവതന  വയാപാര 
കരാറകളെെ  നിജസിതി  പരിേശാധിേകണത്  അനിവാരയോയിതീരനിരികന.

ആസിയാന കരാറിെെ യഥാരത ചിതം രാജയതിനം ജനങളകം മമില െവളിെൊടതാന 
പധാനേനഗയം  േകരളേനതാകളം  കടാകാതിരികനത്  േബാധപരവോണ.്  ഇനയ  ഈ 
കരാറിന്  അനിേ  തീരോനം  ൈകെകാണകഴിഞ  എനതാണ്  വസത,  പരണ 
കീഴെങലിലാണ് ഇനയ.  ഇനി ഈ കരാറില എെനങിലം ോറം വരതാന ഒര സാധയതയം 
കാണനിെ.  അടത  േദാഹ  ഉചേകാെിയില  ഇനയ  സവീകരികാന  േപാകന  നയ 
സേീപനങളെെ നാനികെിയാണ് ഈ കരാര.

1994  ഏപില  16  ന്  ഒപെവച ഗാട്കരാര  പകാരം  1995  ജനവരി  ഒനിന്  നിലവില വന 
േലാകവയാപാരസംഘെനയില  ഇനയ  അംഗോയിേചരനത്  േവണത  ഗഹപാഠേോ 
മനകരതലകേളാ നെതാെതയായിരന. ഏെറ സാമതികവളരച േനെിയ ൈചന നീണ 15 
വരഷെത മെനാരകങളകം ചരചകളകം േശഷോണ്  ഡബയ െി  ഒയില അംഗോയത.് 
റഷയ യാകെട നരഷങളെെ കാതിരിൊിന് േശഷോണ് ഡബയ െി ഒയില പേവശനം േനെിയത്. 
അപകവോയ തീരോനങള എടകനതില ആെരയം പിനിലാകന നമെെ േകനേനതതവം 
കകിേഭദെേേനയ അേേരികയെെയം യേറാപയന യണിയെെയം വലയില വീണതിെെ ഒേടെറ 
ഉദാഹരണങള ചണികാണികാനാവം.

ജനീവയിലം  സിയാറിലിലം  േദാഹയിലം  കാലകണിലം  േഹാേങാങിലം  നെന 
േലാകവയാപാരചരചകളില  വാണിജയേനാലയതിെെ  േനതതവതില  വലിയ 
പെെയാരകേതാെെ  പെങടതിടം  ഇനയയിെല  കരഷകരെെയം  െചറകിെ 
വയാപാരികളെെയം  വയവസായികളെെയം  േതയെതാഴിലാളികളെെയം  ൈകതറി 
േേഖലയെെയം  താത്പരയങള  സംരകികന  കാരയതില  ഇനയ  അേമ 
പരാജയെൊടകയാണണായത.് േദാഹവടചരച തെന അവതാളതിലാകെേന ആശങയാണ് 
ഇന്  നിലനിലകനത്.  നാളിതവെരയള  അനഭവം  പരിഗണിചാല  േലാകവയാപാര  കരാര 
നെൊാകിയതവഴി  ഇനയയിെല  കെറ  ആയിരം  "ൈസബര  കലികളക്  അേേരികയിലം 
യേറാൊിലം  കരാര  പണിക്  അവസരം  ലഭിചെവനതിലപരി  എന്  േനടോണ്  നമെെ 
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കാരഷിക വയവസായ ആേരാഗയേേഖലകളില ഉണാകാന കഴഞെതന ഇനയന ഭരണ കെം 
വയകോേകണതേെ?  ഇന് അവരെെ കാരയവം കഷ്െതിലാണ.്  ഇകാലയളവില ഇനയന 
വിപണിയം  െഷയര  േേഖലയം  ഇനഷറനസ്,  ബാങിംഗ്  തെങിയ  േറ  സാമതിക 
േേഖലകളിലം  വിേദശ  നിേകപകരക്  പചൊരവതാനി  വിരികവാനേെ  നമെെ 
ഭരണകരതാകള  ശേിചേപാനത.്  നിനചിരികാെത  േലാക  മതലാളിതെത  ഗസിച 
ആേഗാളസാമതിക  ോനയം  വനിൊയിരെനങില  ഇനയയിെല  ബഹസഹസം 
സാധാരണകാരെെ  ഇനെത  സിതി  എനാകോയിരനെവന്  ഊഹികാന  േപാലം 
സാധയേെ. 

ബഹതലവയാപാരകരാറിെെ പതയാഘാതങള നാം അനഭവിചെകാണിരിെകയാണ് േവണത 
വീണവിചാരേിൊെത  ഉഭയകകി  കരാറകളിലം  പാേദശിക  സവതനവയാപാരകരാറകളിലം 
ഇനയാ േഹാരാജയം  െചനവീണെകാണിരികകയാണ.് 1998  ഡിസംബര  28  ന്  ഒപെവചതം 
2000  ോരച് ഒന മതല നിലവില വനതോയ ഇനയ ̨  ശീലങകരാറാണ് ആദയെത പധാന 
ഉഭയകകികരാര.  തെരന്  2002  ോരചില  ഇനയ  ̨  േനൊാള  കരാര  നിലവില  വന. 
േൗറീഷയസ്, േേലഷയ, തായ്ലെ്, സിംഗപര, ഇേനാേനഷയ തെങി രാജയങളോയി ഉഭയകകി 
കരാറകളില  ഇനയ  ഒപെവകകയണായി.  എനാല  ഈ  കരാറകെളകാെളൊം 
പതയാഘാതങളണാകനവയാണ്  സവതനവയാപാരേേഖലകെള  സംബനിചള 
ബഹകകികരാറകള.

2006 ജൈല ഒനമതല നിലവില വന ദകിേണനയന സവതനവയാപാരകരാര (സാഫ്ത) 
സാരക്  രാജയങള  തമിലള  വളെര  പാധാനയേരഹികന  ഉെമെിയാണ്.  1995  ല 
ദകിേണഷയന  രാജയങളായ  ഇനയ,  പാകിസാന,  ശീലങ,  ബംഗാേദശ,്  േനൊാള,  ഭടാന, 
ോലിദവീപ് എനിവ േചരന് പരസ്പര സഹകരണതിനായി രപീകരിച സഖയോണ് സാരക് 
എനറിയെൊടനത്.  2004  ല  ഇസാോബാദില  ഒപെവച  സാഫ്ത  കരാര  ഇേൊാള 
പേയാഗതിലാണ്.  സാരക്  രാജയങെള  തീെര  അവികസിതെേനം 
അവികിസതേൊതവെയനം  രണായി  തരംതിരിചിടണ്.  ഇനയാ,  പാകിസാന,  ശീലങ 
എനിവ അവികസിതേൊത ഗണതിലം ഭടാന,  ോലിദവീപ,്  േനൊാള,  ബംഗാേദശ് എനിവ 
തീെര അവികസിതം  എനോണ്  ഉളെൊടതിയിരികനത.്  സവതനവയാപാരം  േേലൊറഞ 
രാജയങള  തമില  നെൊാകനതിനള  നിബനനകളം  കരാറില  ഉളെൊടതിയിടണ്. 
അനെത കരാര അനസരിച് രണ് വരഷതിനളില ഇനയ, പാകിസാന, ശീലങ എനിവ 
വിവിധ  ഉതപ്നങളെെ  ഇറകേതിചങം  20  ശതോനോയി  കറകണെേനം  േറതീെര 
അവികസിതരാജയങള ഇറകേതിചങം 30 ശതോനോയി കറകണെേനം നിരേേശിചിരന. 
അഞ  വരഷതിനളില  ഇനയയം  പാകിസാനം  ഇറകേതി  തീരവപജയം  മതല  അഞ 
ശതോനം  വെരയം  (ശീലങ  ആറവരഷതിനേശഷം)  േറ  രാജയങള  നിരക് 
എടവരഷതിനേശഷം  കറവ  വരതണെേനം  നിരേേശികന.  വയാപാര 
ഉദാരവത്കരണതിെെ ഭാഗോയി 2006 ജൈല മതല പാകിസാനിലം ശീലങയിലം നിനള 
380  ഉത്പനങളെെ  താരിഫ്  നിരകില  കറവവരതികഴിഞ  നമള.  ഇതനസരിചള 
നികതി നിരകകള അഞ ശതോനം മതല 117.5 ശതോനം വെരയാണ്. ഇേത രീതിയില 380 
ഇനങളക്  തീെര  അവികസിതരാജയങളില  നിനം  അഞശതോനം  മതല  100 
ശതോനംനിരകില ഇറകേതിയിളവ് അനവദിചിടണ്.

സവതനവയാപാരം നിലവില വരനേതാെെ ഓേരാ രാജയതിലം ഉണാേയകാവന ഇറകേതി 
ഉത്പനങളെെ  കെതാഴക്  തെയാന  പാധാനയമള  കെറ  ഉത്പനങെള  െസനസിറീവ് 
ലിസില (ദരബലപടിക) ഉളെൊടതവാന വയവസയണ്. േകരളെത സംബനിചിെേതാളം 
സാരക്  രാജയങളിെല  കാരഷിേകാത്പനങള  േികവയം  നമെെ 



കാരഷിേകാത്പനങളോയി  ഒേടെറ  സോനതകളളതിനാല  ഈ  കരാറിെെ  േറവില 
കാരഷിേകാത്പനങള ഇനയന വിപണിയിേലക് ഒഴകിെയതനത് വലിയ തിരിചെിയാണ.് 
ഇതിന റളസ് ഓഫ് ഒറിജിന  (ഉതവരാജയം)  എന വയവസ പല രാജയങളം പാലികാറിെ 
എനതാണ്  യാഥാരഥയം.  ഇതനസരിച്  തായ്ലാെ്,  വിയറ്നാം,  േേലഷയ  എനിവിെങളില 
നിനം  കറഞ  വിലകള  കരമളക്  േനൊാള,  ശീലങ  തെങിയ  രാജയങളില  നിനം 
അവരേെെതന േപരില ഇനയയിെലതനണ.് ഗവാടിോലയില നിനള ഏലവം േയാനേറില 
നിനള ഇഞിയം േഞളം െകനിയയില നിനള േതയിലയം ഫിലിൈൊനസില നിനള 
നാളീേകേരാത്പനങളം സാരക്  കരാറിെെ േറവില ഇനയയിെലതന.  ഈ നിയേവിരദ 
ഇറകേതി േനരിൊന പല നിരേേശങളം േകരളം  2006  ോരച് ഏഴിന് േകനതിെെ മനില 
സേരൊിചിടം ഒന േപാലം നാളിതവെര നെൊാകാനായിടിെ. ഇവയില ഏറവം പധാനെൊടത ്
ശീലങയില  നിനള  കരമളകിെെ  ഇറകേതിക്  അളവനിയനണം  ഏരെൊടതക, 
ഇറകേതി  െചയ്ത  േശഷം  കയറേതികള  കരമളകിെെ  മലയവരധന  30 
ശതോനെേങിലോകക,  ഇറകേതി െചയെൊടന േകരളതിന് താത്പരയമള ഉത്പനങള 
െേചെൊട  പരിേശാധനകായി  െകാചി  തറമഖം  വഴി  അയകക  എനിവയായിരന. 
പാേോയിലിെെ  ഇറകേതി  േബപരിലം  െകാചിയിലം  വഴി  നെതിയിരനത്  നിേരാധികാന 
സംസാന  സരകാര  അനഭവിച  വിഷേതകള  ഇതരണതില  ഓരേകണതാണ്.  േേല 
നിയനണങെളൊം  ഉണായിടം  ശീലങ  വഴിയള  കാരഷിേകാതപ്നങളെെ  ഇറകേതി 
കാരണം  േകരളതിെല  കരമളക,്  ഏലം,  അെക,  റബര,  കാൊി,  ഇഞി,  േഞള, 
നാളീേകേരാത്പനങള,  കയര,  കശവണി,  േതയില  എനിവയ്െകൊം  ഗരതരോയ 
വിലയിെിവ്  േനരിടെകാണിരികകയാണ്.  താരതേേയന  െചറിയ  രാജയങളായ  േനൊാളം 
ശീലങയം നെതന കയറേതി  വിപണിയിെല കേേകടകളെെ പശാതലതില േവണം 
വരന  ഡിസംബറില  നിലവില  വരെേന്  േകനസരകാര  തീരോനെേടതിരികന 
ആസിയാന കരാറിെന വിലയിരേതണത.്

വിയറ്നാം, ഇേനാേനഷയ, തായ്ലെ്, സിംഗപര, ബണായ,് കേബാഡിയാ, ലാേവാസ്, േേലഷയ, 
േയാനേര,  ഫിലിെൊനസ്  എനീ  10  രാജയങളോയി  ഏരെൊടന  കരാറിെനയാണ ്
ദകിണപരേവഷയന  കരാര  അഥവാ  ആസിയാന  കരാര  എനറിയെൊടനത്.  ഇേൊാള 
പധാനോയം കാരഷിേകാത്പനങെളയം സമദാതപ്നങെളയം തണിതരങെളയം ആണ് 
കരാറിെെ  പരിധിയില  ഉളെൊടതിയിരികനത്.  കരാറിെെ  രണാംഘടോയി 
േസവനനിേകപേേഖലകളിെല  സഹകരണതിഌള  നിബനനകളം 
അംഗീകരികെൊടനത.് പാേോയില അെകമള ഭകയ എണകള, കരമളക്, േതയില, ഏലം, 
കാൊി,  റബര,  അെക,  കശവണി,  േഞള,  ഇഞി,  കയര,  ചകിരിനാര്,  േറ് 
സഗനവയഞ്ജനങള  സമേദാതപനങള  തെങി  മനറിേലെറ  കാരഷിേകാത്പനങളം 
േറ്  സംസ്കരിച  ഉത്പനങളം  യാെതാര  അളവനിയനണവേിൊെത  ഇനയയിേലക ്
ഇറകേതി െചയാന അനേതി നലകനതാണ് നിരേിഷ്െ ആസിയാന കരാര. സാരക് കരാറില 
നിരേേശിചിരനത്  ോതിരിയള  യാെതാര  നിയനണ  പടികയം  ആസിയാന  കരാറിലിെ 
എനതാണ് എടതപറേയണ ഗൗരവേേറിയ വസ്തത.

ദകിണപരേവഷയന  രാജയങളോയള  ബനം  െേചെൊടതനതിഌം  ൈചനയെെ 
മേനറെത  െചറകനതിഌം  കരാര  അനിവാരയോെണനം  ഇനി  ഇതില  നിനം 
പിനോറാനാകിെെനം  പധാനേനി  േഡാ.  േനേോഹനസിംഗ്  ഇതിനകം 
വയകോകികഴിഞ.  ആസിയാന  രാജയങളെെ  വാശികമനില  േകനം  കീഴെങിയതിെെ 
െതളിവാണ്  ഈ  പസ്താവന.  അസംസ്കത  ഭകയ  എണകള,  കരമളക്,  േതയില,  കാൊി 
എനിവയെെ  തീരവ  കറകല  നെപെി  2018  വരഷേതാെെ  പരതിയാകണെേനോണ ്



ആസിയാന  രാജയങള  വാശിപിെിചിരികനത്.  തീരവരഹിത  പടികയില  കടതല 
ഉത്പനങള  ഉളെൊടതണെേന്  അവര  ആവശയെൊടിരന.  തീരവ  അമത്  ശതോനം 
ആകാെേനം  ഘടം  ഘടോയി  2022  വരഷേതാെെ  അത്  പരതിയാകാെേനമള 
ഇനയയെെ  നിലപാെില  നിന്  നാം  പിേനാടേപായിരികകയാണ.്  തീരവ  കറകാന 
സമതേൊത  ദരബല  ഉതപ്നപപടികയില  490  ഇനങള  ഉളെൊടതാന  ഇനയയം 
ആസിയാന  രാജയങളം  മമ്  നെതിയ  ചരചയില  സേവായതിെലതിയിരന.  എനാല 
ഇേൊാള കടതല ഉത്പനങള ദരബലപടികയില നിന പറതേപായിരികന. േതയിലയം 
കാൊിയം  കരമളക്  അെകമള  സഗനവയഞ്ജനങളം  സമദാത്പനങളം 
നാളിേകേരാത്പനങളം  റബറം  ദരബലപടികയില  നിന്  പറതേപായാല  ഉണാവന 
ഗരതരോയ പതയാഘതങള േകരളതിെല ഒനരേകാെിയിലധികം വരന കരഷകരെെയം 
20  ലകതിലധികം  വരന  േതയെതാഴിലാളികളെെയം  നെടെൊെികെേന  കാരയതില 
തരകേിെ.  സാരക്  രാജയങേളാടം  ആസിയാന  രാജയങേളാടം  അളവറ  േേതയം 
വയാപാരകാരയങളില  മദസേീപനവം  സവീകരികന  ഇനയന  ഭരണാധികാരികള  രാജയെത 
കരഷകേരാെ്  െപാതെവയം  േകരളേതാെ്  പേതയകിചം  കാണികന  കരത 
െപാറകാവനതെ.

കഷി ഒര സംസാന വിഷയോെണനംഗീകരിച നമെെ രാജയത് സംസാന സരകാരിെെ 
അറിേവാ  സമതേോ  ഇൊെതയം  ജനപതിനിധി  സഭകളില  ചരച  െചയെൊൊെതയം 
നെതെൊടന  ഇതരം  കരാറകളെെ  ഇരകളായ  സാോനയജനങള  അവരെെ 
സവാതനയതിനം പരോധികാരതിനം നെതന ഈ അധിനിേവശതിെനതിെര ശകോയ 
പേകാഭം കകിേഭദെേേനയ സംഘെിൊിേകണിയിരികന. 


	ആസിയാന് കരാറിന്റെ ചതിക്കുഴികള് 

