
मससुददा प्रससदद्धी ववृत

2020-21 मध्यये भदारतदाचची 11,49,341  MT सचीफफू ड सनियदार्यात
● ककोववव्हिड, ममंददावलयेलये मदाकर्के ट व ललॉवजिस्टद्धीकल अडचणचीमंमसुळये 10.88% घट, परमंतसु शयेवटच्यदा

सतमदाव्हिद्धीमध्यये ससुधदारणदा: एमपचीईडद्धीए अध्यक

● एक्वदाकल्चर कयेतदाचये उतम प्रदशर्यानि; मदाशदामंच्यदा सनियदार्यातचीमध्यये सतलदापपयदा आवण शकोभयेच्यदा मदाशदामंचये
प्रमदाण वदाढलये

ककोचची, 2 जिफूनि: भदारतदाच्यदा निवयदानिये उभदारद्धी घयेणदा-यदा सचीफफू ड कयेतदावर ककोववव्हिड मव्हिदामदारद्धी आवण ममंददावलयेल्यदा 
पवदयेशची मदाकर्के टचची छदायदा पडलयेलची ददसलची व आसरर्याक वरर्या 2020- 21 मध्यये दयेशदानिये र. 43,717.26 ककोटद्धी (US$
5.96 अब्जि) रकमयेच्यदा 11,49,341  MT समसुदद्धी उत्पदादनिदामंचची सनियदार्यात कये लची व आधचीच्यदा वरदार्याच्यदा तसुलनियेत व्हिये 
प्रमदाण 10.88 टक्कये  इतकये  कमची व्हिकोतये.

अमयेररकदा, चचीनि आवण यसुरकोपपयनि यसुसनियनि (ईयसु) व्हिये आयदात करण्यदात अग्रगण्य व्हिकोतये तर फकोजिनि ककोळमंबची व्हिद्धी 
सवदार्यासधक सनियदार्यात व्हिकोणदारदा घटक ठरलदा व त्यदानिमंतर फकोजिनि मदासये दसुस-यदा क्रमदामंकदावर व्हिकोतये. 

2019-20 मध्यये भदारतदानिये 12,89,651  MT समसुदद्धी फफू डचची सनियदार्यात कये लची व्हिकोतची व त्यदाचये मफूल्य र. 46,662.85 
ककोटद्धी (  6.68 US$ अब्जि) व्हिकोतये व 2020- 21 मध्यये रुपयदाच्यदा स्वरपदात  6.31 टक्कये  घट झदालची आवण 
डलॉलरच्यदा स्वरपदात  10.81 टक्कये  घट झदालची.

“वरदार्याच्यदा पदव्हिल्यदा सव्हिदामदाव्हिद्धीत सचीफफू ड सनियदार्यातचीवर मव्हिदामदारद्धीचदा प्रचमंड पररणदाम झदालदा परमंतसु 2020- 21 च्यदा 
शयेवटच्यदा सतमदाव्हिद्धीत सनियदार्यातचीत चदामंगलची वदाढ झदालची.  तसयेच, हदा आसरर्याक वरदार्यामध्यये एक्वदाकल्चर कयेतदानिये चदामंगलये 
प्रदशर्यानि कये लये व डलॉलरच्यदा स्वरपदात सनियदार्यात कये लयेल्यदा घटकदामंमध्यये त्यदा कयेतदाचदा वदाटदा 67.99 टक्कये  व्हिकोतदा आवण 
एकफू ण वजिनिदात 44.45 टक्कये  वदाटदा व्हिकोतदा व 2019-20 च्यदा तसुलनियेत व्हिये अनिसुक्रमये 4.41 टक्कये  आवण 2.48 
टक्कये  जिदास्त आव्हिये,  ” असये मरद्धीनि प्रलॉडक्टस एक्स्पकोटर्या डयेवव्हिलपममेंट ऑरकोररटद्धीचये (एमपचीईडद्धीए) अध्यक शची. कये . 
एस. शचीसनिवदास हदामंनिची म्व्हिमंटलये. 

फकोजिनि ककोळमंबचीचदा वदाटदा एकफू ण वजिनिदात 51.36 व्हिकोतदा तर एकफू ण डलॉलर उत्पन्निदात वदाटदा 74.31 टक्कये  व्हिकोतदा. 
अमयेररकदा सवदार्वांत जिदास्त आयदात करणदारदा दयेश ठरलदा (2,72,041 ), MT त्यदानिमंतर चचीनि (1,01,846 ), MT ईयसु 
(70,133 ), MT जिपदानि (40,502 ), MT दवकण पफूवर्या आसशयदा (38,389 ), MT आवण मध्य पफूवर्या (29,108 

) MT व्हिये दयेश व प्रदयेश व्हिकोतये.

परमंतसु, ककोळमंबचीच्यदा सनियदार्यातचीमध्यये डलॉलरच्यदा मफूल्यदासमंदभदार्यात 9.47 टक्कये  घट झदालची आवण एकफू ण वजिनिदात 9.50 
टक्कये  घट झदालची. एकफू ण ककोळमंबचीचची सनियदार्यात 5,90,275  MT व्हिकोतची व सतचये मफूल्य 4,426.19 दशलक डलॉलसर्या 



व्हिकोतये. वन्निदामदाई (वव्हिदाईटलयेग) ककोळमंबचीचची सनियदार्यात 2020-21 मध्यये 5,12,204 मयेदट्रिक टनि वरनि 4,92,271 
मये.टनि पयर्वांत घसरलची. वन्निदामदाई (वव्हिदाईटलयेग) ककोळमंबचीच्यदा एकफू ण डलॉलरमधचील सनियदार्यात मफूल्यदामध्यये 56.37 
टक्कये  अमयेररकये लदा सनियदार्यात कये लये गयेलये व त्यदानिमंतर चचीनि (15.13 टक्कये ), ईयसु (7.83 टक्कये ), दवकण पफूवर्या आसशयदा
(5.76 टक्कये ), जिपदानि (4.96 टक्कये ) आवण मध्य पफूवर्या (3.59 टक्कये ) असदा क्रम व्हिकोतदा. 

ब्ललॅक टदायगर (पपसनियस मकोनिकोडलॉनि) ककोळमंबचीचये मसुख्य मदाकर्के ट असलयेल्यदा जिपदानिचदा वदाटदा डलॉलर मफूल्यदामध्यये 
39.68 टक्कये  व्हिकोतदा व त्यदानिमंतर अमयेररकदा (26.03 टक्कये ), दवकण पफूवर्या आसशयदा (9.32 टक्कये ), ईयसु (8.95 
टक्कये ), मध्य पफूवर्या (6.04 टक्कये ) आवण चचीनि (3.76 टक्कये ) असदा क्रम व्हिकोतदा. 

डलॉलर मफूल्यदामध्यये 6.75 टक्कये  व एकफू ण वजिनिदात 16.37 टक्कये  वदाटदा असलयेल्यदा फकोजिनि मदाशदामंनिची सनियदार्यातचीमध्यये 
दसुसरये स्रदानि कदायम रदाखलये, परमंतसु त्यदाच्यदा सशपममेंटमध्यये एकफू ण वजिनिदात 15.76 टक्कये  व डलॉलर मफूल्यदात 21.67
टक्कये  इतककी घसरण झदालची. 

‘इतर पददारर्या’ यदा सतसऱ्यदा क्रमदामंकदाच्यदा प्रकदारदामध्यये मसुख्यत: ससुरद्धीमची (दफश पयेस्ट) आवण ससुरद्धीमची एनिदाललॉग 
(इसमटयेशनि) उत्पदादनिदामंचदा समदावयेश व्हिकोतदा व त्यदामंच्यदामध्यये अनिसुक्रमये एकफू ण वजिनिदात आवण रुपयये मफूल्य हदामंमध्यये 
0.12 टक्कये  आवण 0.26 टक्कये  इतककी अल्प वदाढ ददसफूनि आलची, परमंतसु डलॉलरच्यदा समंदभदार्यात 5.02 टक्कये  घट 
झदालची. 

फकोजिनि वस्क्वड आवण फकोजिनि कटलदफश सनियदार्यातचीमंमध्यये एकफू ण वजिनिदात अनिसुक्रमये 30.19 टक्कये  आवण 16.38 
टक्कये  घट झदालची. परमंतसु, ससुककी मदासळद्धी यदा प्रकदारदामध्यये अनिसुक्रमये एकफू ण वजिनिदात आवण रपयये मफूल्यदामध्यये 1.47
टक्कये  आवण 17 टक्कये  वदाढ झदालची. 

मव्हिदामदारद्धीच्यदा कदाळदामध्यये मयदार्याददत झदालयेल्यदा मयदार्याददत एअर कदागर्गो कनियेवक्टववव्हिटद्धीमसुळये निकदारदात्मक पररणदाम 
झदालयेल्यदा सचल्ड घटक आवण जिचीवमंत घटकदामंच्यदा सशपममेंटस यदा मध्यये एकफू ण वजिनिदात अनिसुक्रमये 16.89 टक्कये  
आवण 39.91 टक्कये  इतककी घट झदालची. 

कलॅ प्चर दफशरद्धीजिचये एकफू ण वजिनिदातचील यकोगददानि 56.03 टक्कये  वरनि घटफूनि 53.55 टक्कये  झदालये आवण डलॉलर 
मफूल्यदामध्यये तये 36.42 टक्कये  वरनि घटफूनि 32.01 टक्कये  झदालये. परमंतसु सतलदापपयदा आवण शकोभयेच्यदा मदाशदामंनिची एकफू ण
वजिनिदात अनिसुक्रमये 55.83 टक्कये  आवण 66.55 टक्कये  असये चदामंगलये प्रदशर्यानि कये लये व डलॉलर उत्पन्निदामध्यये त्यदामंचये 
प्रमदाण 38.07 टक्कये  आवण 14.63 टक्कये  असये वदाढलये. ट्यसुनिदा मदाश्यदाचये एकफू ण वजिनि 14.63 टक्कये  वदाढलये, 
परमंतसु डलॉलरमधचील त्यदाचये मफूल्य 7.39 टक्कये  घटलये. खयेकडये आवण स्कदाम्पची सनियदार्यात व्हिद्धी वजिनि व मफूल्य अशदा 
दकोन्व्हिद्धीमध्यये घटलची.

अमयेररकदा 2,91,948  MT इतक्यदा आयदातचीसव्हि भदारतचीय सचीफफू ड आयदात करणदारदा प्रमसुख आयदातकतदार्या रदाव्हिद्धीलदा 
आवण डलॉलरमध्यये त्यदाचदा वदाटदा 41.15 टक्कये  व्हिकोतदा. त्यदा दयेशदातचील सनियदार्यात, रुपयदाच्यदा मफूल्यदात 0.48 % इतककी



वदाढलची, परमंतसु अनिसुक्रमये एकफू ण वजिनि आवण डलॉलर मफूल्यदामध्यये 4.34 टक्कये  आवण 4.35 टक्कये  इतककी घट 
झदालची. अमयेररकये लदा सनियदार्यात व्हिकोणदा-यदा घटकदामंमध्यये फकोजिनि ककोळमंबची मसुख्य घटक व्हिकोतदा तर वजिनिदाच्यदा समंदभदार्यात 
वन्निदामदाई ककोळमंबचीमध्यये 6.75 टक्कये  इतककी वदाढ झदालची. परमंतसु, अमयेररकये चची ब्ललॅक टदायगर ककोळमंबचीचची 
आयदात अनिसुक्रमये एकफू ण वजिनि आवण डलॉलर समंदभदार्यात 70.96 टक्कये  आवण 65.24 टक्कये  इतककी घट झदालची.

939.17 दशलक डलॉलसर्या दकमं मतचीच्यदा, 2,18,343  MT इतक्यदा सचीफफू डच्यदा आयदातचीसव्हि, डलॉलर मफूल्यदामध्यये 15.77
टक्कये  आवण एकफू ण वजिनिदामध्यये 19 टक्कये  वदाट्यदासव्हि चचीनि व्हिये दसुसरये सवदार्वांत मकोठये  मदाकर्के ट ठरलये. परमंतसु हदा 
दयेशदामधचील सनियदार्यात अनिसुक्रमये एकफू ण वजिनि व डलॉलरच्यदा समंदभदार्यात 33.73 टक्कये  आवण 31.68 टक्कये  इतककी 
घटलची. चचीनिलदा झदालयेल्यदा सनियदार्यातचीमध्यये फकोजिनि ककोळमंबची व्हिदा सवदार्वांत मकोठदा घटक व्हिकोतदा व एकफू ण वजिनिदामध्यये 
त्यदाचदा वदाटदा 46.64 टक्कये  व्हिकोतदा व डलॉलरच्यदा उत्पन्निदात 61.87 टक्कये  व्हिकोतदा. 

डलॉलर मफूल्यदामध्यये 13.80 टक्कये  हदा वदाट्यदासव्हि ईयसु सतसरदा सवदार्वांत मकोठये  आयदातददार ठरलदा व फकोजिनि ककोळमंबची व्हिये
सतरये आयदात कये लयेलदा मसुख्य घटक व्हिकोतदा. परमंतसु ईयसु दयेशदामंमधचील फकोजिनि ककोळमंबचीचची सनियदार्यात अनिसुक्रमये एकफू ण वजिनि
आवण डलॉलर मफूल्यदामध्यये 5.27 टक्कये  आवण 6.48 टक्कये  इतककी घटलची.

दवकण पफूवर्या आसशयदातचील सनियदार्यातचीचदा डलॉलर मफूल्यदामधचील वदाटदा 11.17 टक्कये  व्हिकोतदा. परमंतसु, एकफू ण वजिनिदामध्यये 
त्यदात 2.56 टक्कये  तर डलॉलर मफूल्यदामध्यये 5.73 टक्कये  इतककी घट झदालची. पदाचवदा सवदार्वांत मकोठदा आयदात करणदारदा
व डलॉलरमधचील 6.92 टक्कये  वदाटदा असलयेल्यदा जिपदानिमधचील सशपममेंटसमध्यये एकफू ण वजिनिदामध्यये 10.52 टक्कये  
इतककी वदाढ झदालची परमंतसु डलॉलर मफूल्यदामध्यये 2.42 टक्कये  घट झदालची. 

डलॉलरच्यदा मफूल्यदामध्यये 4.22 टक्कये  इतकदा वदाटदा असलयेल सव्हिदावदा सवदार्वांत मकोठदा आयदातददार असलयेल्यदा मध्य 
पफूवर्केमधचील सनियदार्यातचीमध्यये एकफू ण वजिनिदामध्यये 15.30 टक्कये  आवण डलॉलर मफूल्यदामध्यये 15.51 टक्कये  इतककी घट 
झदालची. सनियदार्यातचीमधचील मसुख्य घटक फकोजिनि ककोळमंबची व्हिकोतदा व डलॉलरच्यदा समंदभदार्यात त्यदाचदा वदाटदा 72.23 टक्कये  
व्हिकोतदा.

शची. शचीसनिवदास हदामंनिची म्व्हिमंटलये ककी, मव्हिदामदारद्धीच्यदा पररणदामदासशवदाय, इतर अनियेक घटकदामंनिची 2020-21 मध्यये सचीफफू ड
सनियदार्यातचीवर निकदारदात्मक पररणदाम कये लदा. उत्पदादनिदाच्यदा बदाजिफूनिये, मदासयेमदारद्धीचये ददवस कमची असल्यदानिये बमंदरदावर 
मदासये उतरण्यदाचये प्रमदाण कमची व्हिकोतये, समंर ललॉवजिस्टद्धीक व्हिदालचदालची आवण बदाजिदारदामधचील असनिवश्चिततदा, 
मदासयेमदारद्धीमधचील व प्रकोसयेससमंग समंकसु लदातचील कदामगदारदामंचची कमतरतदा, बमंदरदामंवर कमं टयेनिसर्याचची कमतरतदा, वदाढद्धीव पवमदानि 
वदाव्हितसुक शसुल्क आवण व्हिवदाई सयेवदामंचची मयदार्याददत उपलब्धतदा हदामसुळये पवशयेरत: उच्च मफूल्यदाच्यदा सचल्ड व लदाईवव्हि 
घटकदामंच्यदा सनियदार्यातचीवर पररणदाम झदालदा.

पवदयेशची बदाजिदारदामधचील पररवस्रतचीचदाव्हिद्धी निकदारदात्मक पररणदाम झदालदा. चचीनिमध्यये कमं टयेनिर शलॉटर्केजि व्हिकोतये, फदाईट 
शसुल्क वदाढलये व्हिकोतये व सचीफफू ड कन्सदाईनिममेंटमध्यये ककोववव्हिड चदाचण्यदामंमसुळये बदाजिदारपयेठयेमध्यये असनिवश्चिततदा पसरलची 
व्हिकोतची. अमयेररकये मध्यये कमं टयेनिसर्याच्यदा कमतरतयेमसुळये वयेळयेमध्यये ऑडर्यासर्या पफूणर्या करणये कठठीण बनिलये व्हिकोतये. व्हिलॉटयेल- रयेस्टलॉरमंट



आवण कलॅ फये  (व्हिकोरयेकलॅ ) घटक बमंद असल्यदामसुळये मदागणचीवरव्हिद्धी पररणदाम झदालदा. जिपदानि आवण ईयसुमध्यये ककोववव्हिडमसुळये 
लदावल्यदा गयेलयेल्यदा ललॉकडदाउनिमसुळये ररटयेल, रयेस्टलॉरमंट, ससुपरमदाकर्के ट आवण व्हिलॉटयेलमधचील मदागणची ममंददावलची व्हिकोतची.

समदाप.


