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2020- 21మధ� ాలంల� ��ర�11 ,49, 341��ట��� టను�ల సమ�ద�ప  ఆ#ర ఉత&త'( ల) ఎగ�మ, -/ేిం12 

COVID,  మంద34ం5న మ6789ట:; , ర<ాణ> సమస�ల)10 .88% ?@ణతక) ారణం, ాB 5వ74 DైGమ6/ికంల� 

ప నరHదIరణ : MPEDA -ైరJK 

ఆాLకలMN రంగం ��రH3ాO  పP-సేు( ం12; ట�ల6�ియ6 మ74య� అలంార -పేల ఎగ�మత'ల) ��743ాS. 

T5M, UK 2: 2020-21 ఆ���క సంవత
రంల 43,717.26 ��ట� ర��ాయల (US $ 5.96 ��య�) �ల���నౖ 

11,49,341 MT సమ ద"ఉత$త%& లను ఎగ మ* +ే-ిం/0. మ నుపట2 ఎగ మత%ల34 �5 �-6&  ఇ/0 �8వలం 10.88 9ాతం 

మ:త";< త=�>ం/0, �ారణం COVID మహమ:A�� మ��య  మంద=�ంBన �/ేCమ:�DEటF�  GHరత సమ ద"పI ఆKర 

ఉత$త%& ల� రంగంLMౖ Nవ"��నౖ ప"GHవం చూపడ;<. 

య ఎRఎ, +ైTU మ��య  యV�WLయి� యVXయ�  ) ఇయ  (ప"YUన /0గ మ*/UరZల�=ా ఉండ=ా, ఘ\భ�ంBన  

�^య_ల� ప"YUన ఎగ మ* వసు& వI=ా /UX `ాa TUXb Xల�పIక�TUbc, �Dండవ `ాa నంల ఘ\భ�ంBన +పేల� 

X�+Uc. 

2019-20ల GHరత/ేశం ర�  . 46,662. 85 ��ట�  ) US $ 6. 68 ��య� (�ల���నౖ  12 ,89, 651 ;eట2"f టనుbల 

సమ ద"పI ఆKర ఉత$త%& ల� ఎగ మ* +-ేిం/0. 2020-21ల  6 . 31 9ాతం మ��య  gUలh �ల�వల  10 . 81 9ాతం 

ijణkంBం/0. 

సంవత
రంలX lదట2 GHగంల ఈ COVID మహమ:A�� సమ ద"పI ఆKర ఉత$త%& ల ఎగ మత%లను Nవ"ం=ా 

ప"GH�తం +-ేిం/0, �ాX ఇ/0 2020-21 Bవ�� 3ైnమ:-ికంల బH=ా పIంpక�ం/0 .అల:=8, ఈ ఆ��aక సంవత
రంల 

ఆ�ాrకలsh రంగం 67.99 9ాతం ఎగ మ* +-ేని వసు& వIలను gUలh పరం=ా మ��య  46.45 9ాతం ప��మ:ణంల 

అం/0ంచడం /Ur�ా ;eరZ=Dtన పXNరZను కనబ��Bం/0, ఇ/0 2019-2034 �5 �-6&  వరZస=ా 4.41 9ాతం మ��య  2.48 

9ాతం ఎక�Eవ .అX సమ ద" ఉత$త%& ల ఎగ మ* అuవృ/0�  సంసa  (ఎంLిgwఎ) +ెరౖA� xసyh �D ఎR CzX�ాR అTUbరZ. 

ఘ\భ�ంBన �^య_ల� 51.36 9ాతం ప��మ:ణంల ఎగ మ*+-ే,ి 74.31 9ాతం gUలh ఆ/Uయ:Xb �{ ం/Uc. అ* 

LMద|  /0గ మ*/UరZgw=ా  USA (2,72,041 MT) /0గ మ* +ేసు��=ా,  +ెTౖU (1,01,846 MT),  EU (70,133 MT),  

జ�ా� (40,502 MT),  `~�ఈRyఏ�ియ: (38,389 MT), మ��య  xgw� ఈRy(29,108 MT) +^పI$న /0గ మ* 

+ేసుక�TUbc. 



 

 

ఏ/ే;e�TU �^య_ల ఎగ మత%ల� gUలh �ల�వ ప"�ారం 9.47 9ాతం, ప��మ:ణంల 9.50 9ాతం ijణkం+Uc.  l3U& X�� 

4,426.19 x�య� gUలర� �ల���ౖన 5,90,275 MT �^య_ల� ఎగ మ* +ేయడం జ��=�ం/0. 2020-21 ల వTUb� 

(���ౖల��) �^య_ల ఎగ మ* 5,12,204 MT నుంgw 4,92,271 MT లక� పgw�5 cం/0. వTUb� �^య_ల� 56.37 

9ాతం USA క� ఎగ మ* +యే=ా, +ైTU  (15.13 9ాతం), EU (7.83 9ాతం), `~� ఈRy  ఏ�ియ: (5.76 9ాతం), జ�ా� 

(4.96 9ాతం) మ��య  xgw� ఈRy (3.59 9ాతం) ఎగ మ* +ేయడం జ��=�ం/0. 

బH� f ట�గౖh  ) LXియR �T�gU� (�^య_ల ప"YUన మ:�DE� అcన జ�ా�, gUలh పరం=ా  39 . 68 9ాతం �ాటHను క�=� 

ఉం/0, తరZ�ాత య ఎRఎ  ) 26.03 9ాతం(, `~� ఈRy ఆ-యి:  ) 9.32 9ాతం(, ఇయ  ) 8.95(%, xgw� ఈRy  ) 6.04 

9ాతం(, +ైTU  ) 3.76 9ాతం.( 

ఘ\భ�ంBన +ేపల�, ప��మ:ణంల 16.37 9ాతం మ��య  gUలh ఆ/Uయంల 6.75 9ాతం �ాటHను క�=� ఉTUbc. 

అc3 ే ప��మ:ణంల 15.76 9ాతం మ��య  gUలh పరం=ా  21.67 9ాతం ఎగ మత%ల� ijణkంB, ఎగ మత%ల 

వరZసల �Dండవ`ాa TUXb Xల�పIక�TUbc. 

మVడవ`ాa నంల X�Bన 'ఇతరఉత$త%& ల�' సు��x  ) ��ి L6Ry (మ��య  సు��x అనల:�  ) అనుకరణ( ఉత$త%& ల� 

ప��మ:ణంల 0.12 9ాతం మ��య  ర��ాc �ల�వ ప"�ారం 0.26 9ాతం సrల$ వృ/0�X చూLనిప$ట2��, gUలh పరం=ా  

5.02 9ాతం ijణkం+Uc. 

ఘ\భ�ంBన -ిE�� మ��య  కట2� �ి� ఎగ మత%ల� వరZస=ా  30 . 19 9ాతం మ��య  16 . 38 9ాతం త=ా> c .

అc3,ే ఎండ� +పేల� వరZస=ా  1 . 47 9ాతం మ��య  ప��మ:ణం మ��య  ర��ాc �ల�వల  17 9ాతం 

ఎగ మత%ల� LM��=ాc. 

ఈ COVID మహమ:A�� సమయంల ఎch �ా�W>  కT���y�ట� త=�>�5 వడం34 Cత�క��ంచబgwన వసు& వIల�, 3Uజ� 

ఉత$త%& ల ర�ాణU అT�/0 ప��మ:ణంల 16.89 9ాతం, 39.91 9ాతం +^పI$న పgw�5 cం/0. 

�ా_పsh �ిష��R సహ�ారం ప��మ:ణంల  56 . 03 9ాతం నుంgw  53 . 55 9ా3UX�� మ��య  gUలh �ల�వల  36 . 42 9ాతం 

నుంgw  32 . 01 9ా3UX�� త=�>ం/0 .ఏ/;ేe�TU, ట2ల:Lియ: మ��య  అలం�ార +ేపల�  55 . 83 9ాతం మ��య  66 . 55 9ాతం 

ప��మ:ణంల LMరZగ దల మ��య  gUలh ఆ/Uయంల వరZస=ా  38 . 07 9ాతం మ��య  14 . 63 9ాతం LM��=ాc .



 

ట�_TU ప��మ:ణంల  14 . 6 9ాతం LMరZగ దలను చూLింBం/0, అc3ే /UX gUలh ఆ/Uయ:ల�  7 . 39 9ాతం త=ా> c .

Lీత మ��య  `ాEంL ిఎగ మత%ల� ప��మ:ణం మ��య  �ల�వ పరం=ా త=ా> c. 

య ఎRఎ 2,91,948 ;eట2"f టనుbల /0గ మత%ల34, gUలh పరం=ా 41.15 9ాతం �ాటH34 GHరNయ ప"YUన సమ ద" 

ఆKరపI /0గ మ*/UరZ=ా ��న`ాగ 34ం/0 .ఆ /9ేాX�� ఎగ మత%ల� ర��ాc �ల�వల 0.48% LM��=�నప$ట2�� ,

ప��మ:ణం మ��య  gUలh పరం=ా వరZస=ా 4.34 9ాతం మ��య  4.35 9ాతం ఎగ మత%ల� త=ా> c .ఘ\భ�ంBన 

�^య_ల� య ఎR ఎక� ఎగ మ* +-ేిన ప"YUన వసు& వI=ా ఉండ=ా, వTUb� �^య_ల ఎగ మత%ల� 6.75 9ాతం 

ప��మ:ణంల LM��=ాc .అcనప$ట2��, బH� f ట�గౖh �^య_ల /0గ మ* వరZస=ా 70.96 9ాతం మ��య  ప��మ:ణం 

మ��య  gUలh పరం=ా 65.24 9ాతం త=�>ం/0. 

939.17 x�య� gUలర� �ల���నౖ 2,18,343 ;eట2"f టనుbల సమ ద" ఆK�ాXb /0గ మ* +సేుక�నb +ెTౖU, gUలh 

ఆ/Uయంల 15.77 9ాతం, ప��మ:ణ పరం=ా 19 9ాతం �ాటH34 �Dండవ అ*LMద|  మ:�DE� =ా X�Bం/0 .అc3,ే ఈ 

/ే9ాX�� ఎగ మత%ల� వరZస=ా 33.73 9ాతం, ప��మ:ణం మ��య  gUలh పరం=ా 31.68 9ాతం త=ా> c .

ఘ\భ�ంBన �^య_ల� +ెTౖUక� ఎగ మత%ల�  ప"YUన;e�న�, ప��మ:ణంల 46.64 9ాతం, gUలh ఆ/Uయంల 61.87 

9ాతం �ాటH ఉం/0. 

gUలh �ల�వల  13 . 80 9ాతం �ాటH34 మVడవ `ాa నంల X�Bన EU,  ఘ\భ�ంBన �^య_లను ప"YUన వసు& వI=ా 

/0గ మ* +ేసుక�ం/0 .ఏ/ే;e�TU,  ఘ\భ�ంBన �^య_ల ఎగ మ* EU /ే9ాలక� వరZస=ా  5 . 27 9ాతం మ��య  

ప��మ:ణం మ��య  gUలh �ల�వల  6 . 48 9ాతం త=�>ం/0. 

`~� ఈRy  ఆ-యి:క� ఎగ మత%ల� gUలh �ల�వల 11.17 9ాతం �ాటHను క�=� ఉTUbc .అc3,ే ఇ/0 

ప��మ:ణంల 2.56 9ాతం, gUలh ఆ/Uయంల 5.73 9ాతం త=�>ం/0 .gUలh పరం=ా 6.92 9ాతం �ాటH క�=�న ఐదవ 

అ*LMద|  /0గ మ*/UరZ అcన జ�ా� క� ఎగ మత%ల� 10.52 9ాతం ప��మ:ణంల LM��=ాc �ాX gUలh �ల�వల 

2.42 9ాతం త=ా> c. 

gUలh �ల�వల 4.22 9ాతం �ాటH క�=�న ఆరవ అ*LMద|  గమ_`ాa న;e�న xgw� ఈRy  వరZస=ా 15.30 9ాతం, 

ప��మ:ణం మ��య  gUలh పరం=ా 15.51 9ాతం ijణkంBం/0 .ఘ\భ�ంBన �^య_ల� ఎగ మత%ల�  ప"YUన;e�న�, 

gUలh పరం=ా 72.23 9ాతం �ాటHను క�=� ఉTUbc. 



 

ఈ COVID మహమ:A�� ప"GHవం34 �ాటF, అT�క ఇతర అం9ాల� 2020-21 మధ_�ాలంల సమ ద"పI ఆKర 

ఉత$త%& ల ఎగ మత%లను ప"*క�లం=ా ప"GH�తం +9ేాయX సమ ద" ఉత$త%& ల ఎగ మ* అuవృ/0�  సంసa  (ఎంLిgwఎ) 

+ైరA� xసyh �D ఎR CzX�ాR అTUbరZ .తక�Eవ ��ిిం� �Wpల�, T�మA/0=ా ల:�-ిyf కద�కల� మ��య  మ:�DE� 

అX sత%ల �ారణం=ా ఉత$*&  ��పౖI, +పేల ల:_ంgwం� త=�>ం/0 .�ి�ిం� మ��య  �"ా -M-ిం� �ా� ంట�ల �ా��Aక�ల ��రత, 

ఓడ�8వIలల కంట�నౖర� ��రత, LM��=�న �మ:న సరZక� ర�ాణU ¢U��£ల� మ��య  ప��xత �మ:న లభ_త ఎగ మత%లను 

ప"GH�తం +ే9ాc, మ ఖ_ం=ా Cతల 3Uజ� ఉత$త%& ల ఖరZs LMరగడం వంట2 �షయ:ల� �ాట2LMౖ Nవ"ం=ా ప"GH�తం 

చూ�ాc. 

�/Cే మ:�DEట¥�  ప��-ిa* మ�^క �ధం=ా ఉం/0 .+ెTౖUల, కంట�నౖh ��రత, LM��=�న సరZక� ర�ాణU ¢U��£ల� మ��య  సమ ద" 

ఆKర ఉత$త%& లLM ౖCOVID ప��¦ మ:�DE� అX s*�� �ారణమయ:_c .USA ల, కంట�నౖర� ��రత ఎగ మ*/UరZలక� 

స�ాలంల ఆర§రZ�  అమల� +ేయడం కషyతరం +-ేిం/0 .హ̈ �D�ా  ) హ̈ ట�, �D`ాy �Dం� మ��య  �8© (�GH=ాXb 

మV-�ి�యడం క�gU gwమ:ం� ను ప"GH�తం +-ేిం/0 .జ�ా� మ��య  EU లల, COVID L6"��త ల:f gౌను�  ��ట�ౖ�, 

�D`ాy �Dం�, సూపh మ:�DE� మ��య  హ̈ ట� �X«గం మంద=�ం+Uc. 

సమ6ప(ం 


