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ભારતે વર્ષ 2020-21માાં 11,49,341 એમટી સીફૂડની નનકાસ કરી


કોનવડ, સસ્ુ ત બજારો, લોજીસ્સ્ટકલ સમસ્યાઓને કારણે 10.88 ટકાનો ઘટાડો, પરાં ત ુ અંનતમ ક્વાટષ રમાાં
ુ ારોોઃ એમપીઇડીએ ચેરમેન
સધ



એક્વાકલ્ચર સેક્ટરન ાંુ સારાં ુ પ્રદર્ષન, નતલાનપયા અને ઓનાષ મેન્ટલ ફિર્ની નનકાસ વધી

કોચી, 02 જૂન, 2021: કોવિડ મહામારી અને વિદે શી બજારોમાાં સુસ્તતાની અસર ભારતીય સીફૂડ સેક્ટર ઉપર
િતાાઇ છે તથા િર્ા 2020-21માાં દે શમાાંથી રૂ. 43,717.26 કરોડ (5.96 બબબિયન ડોિર)ના મ ૂલ્યની
11,49,341 એમટી મરરન પ્રોડક્્સની વનકાસ થઇ છે , જે અગાઉના િર્ાના િોલ્યુમની તુિનામાાં 10.88 ટકા
નીચે છે .
યુએસએ, ચાઇના અને યુરોવપયન સાંઘ (ઇયુ) મુખ્ય આયાતકારો હતાાં તેમજ વરિંપે ટોચની વનકાસ ચીજ તરીકે
પોતાનુ ાં સ્થાન જાળિી રાખ્યુ ાં છે અને તેના પછીના ક્રમે ફ્રોઝન ફીશ છે .
િર્ા 2019-20માાં ભારતે રૂ. 46,662.85 કરોડ (6.68 બબબિયન યુએસ ડોિર)ના મ ૂલ્યના 12,89,651 એમટી
સીફૂડની વનકાસ કરી હતી, જે િર્ા 2020-21માાં રૂવપયાની દ્રષ્ટટએ 6.31 ટકા તથા ડોિરના મ ૂલ્યમાાં 10.81
ટકાનો ઘટાડો છે .
મરરન પ્રોડક્્સ એક્સપોટા ડેિિપમેન્ટ ઓથોરરટી (એમપીઇડીએ)ના ચેરમેન કે એસ રીવનિાસે જણાવયુ ાં હતુ ાં
કે, િર્ાના પ્રથમ અર્ાિાવર્િકગાળામાાં મહામારીની સીફૂડની વનકાસો ઉપર ભારે અસર થઇ હતી, પરાં ત ુ િર્ા
2020-21ના અંવતમ ક્િાટા રમાાં તેમાાં સારો સુર્ારો થયો છે . િધુમાાં આ િર્ામાાં એક્િાકલ્ચર સેક્ટરે ડોિરની
દ્રષ્ટટએ વનકાસ ચીજોમાાં 67.99 ટકા તથા જથ્થાની દ્રષ્ટટએ 46.45 ટકા યોગદાન સાથે સારુાં પ્રદશાન કયુું છે . તે
િર્ા 2019-20ની તુિનામાાં અનુક્રમે 4.41 ટકા અને 2.48 ટકા િધુ છે .
જથ્થાની દ્રષ્ટટએ ફ્રોઝન વરિંપે 51.36 ટકા અને કુિ ડોિરની આિકોમાાં 74.31 ટકાનુ ાં યોગદાન આપયુ ાં છે .
યુએસએ સૌથી મોટા આયાતકતાા (2,72,041 એમટી) રહ્ુાં છે , જે બાદ ચાઇના (1,01,846 એમટી), ઇયુ
(70,133 એમટી), જાપાન (40,502 એમટી), દબિણ પ ૂિા એવશયા (38,389 એમટી) અને મધ્ય પ ૂિા (29,108
એમટી)ની આયાત કરી છે .
જોકે, વરિંપની વનકાસ ડોિરના મ ૂલ્યમાાં 9.47 ટકા અને જથ્થાની દ્રષ્ટટએ 9.50 ટકા ઘટી છે . એકાંદરે વરિંપની
વનકાસ 5,90,275 એમટી રહી હતી, જે 4,426.19 વમબિયન ડોિર થિા પામે છે . િેન્નામેઇ (વહાઇટિેગ)
વરિંપની વનકાસ િર્ા 2020-21માાં 5,12,204 એમટીથી ઘટીને 4,92,271 એમટી થઇ છે . ડોિરના મ ૂલ્યમાાં કુિ

િેન્નામેઇ વરિંપની વનકાસોમાાં 56.37 ટકા વનકાસ યુએસએમાાં, ચાઇનામાાં (15.13 ટકા), ઇયુમાાં (7.83 ટકા),
દબિણ પ ૂિા એવશયામાાં (5.76 ટકા), જાપાનમાાં (4.96 ટકા) અને મધ્ય પ ૂિામાાં (3.59 ટકા) વનકાસ થઇ છે .
બ્િેક ટાઇગર (પેનાયસ મોનોડોન) વરિંપ માટેના મોટા બજાર જાપાનનો ડોિરના મ ૂલ્યમાાં રહસ્સો 39.68 ટકા
રહી છે , જે બાદ યુએસએ (26.03 ટકા), દબિણ પ ૂિા એવશયા (9.32 ટકા), ઇયુ (8.95 ટકા), મધ્ય પ ૂિા (6.04
ટકા) અને ચાઇના (3.76 ટકા) રહ્યો છે .
વનકાસ બાસ્કેટમાાં ફ્રોઝન રફશે જથ્થાની દ્રષ્ટટએ 16.37 ટકા અને ડોિરમાાં આિકની દ્રષ્ટટએ 6.75 ટકાનો રહસ્સા
સાથે બીજો ક્રમ જાળિી રાખ્યો છે . જોકે, જથ્થાની દ્રષ્ટટએ તેની વનકાસ 15.76 ટકા અને ડોિરમાાં મ ૂલ્યની
દ્રષ્ટટએ 21.67 ટકા ઘટી છે .
ત્રીજી કેટેગરી “અન્ય ચીજો” કે જેમાાં સુરીમી (રફશ પેસ્ટ) અને સુરીમી અનાિોગ (ઇવમટેશન) પ્રોડક્્સ
નોંર્પાત્ર રહસ્સેદારી ર્રાિે છે તેણે જથ્થાની અને રૂવપયાના મ ૂલ્યમાાં અનુક્રમે 0.12 ટકા અને 0.26 ટકાની
સાર્ારણ વ ૃદ્ધિ નોંર્ાિી છે , પરાં ત ુ ડોિરના મ ૂલ્યમાાં 5.02 ટકા ઘટી છે .
ફ્રોઝન સ્કસ્ક્િડ અને ફ્રોઝન કટિરફશની વનકાસો િોલ્યુમની દ્રષ્ટટએ અનુક્રમે 30.19 ટકા અને 16.38 ટકા ઘટી
છે . જોકે, ડ્રાય ચીજોમાાં જથ્થા અને રૂવપયાના મ ૂલ્યમાાં અનુક્રમે 1.47 ટકા અને 17 ટકાનો િર્ારો થયો છે .
મહામારીની સ્સ્થવતમાાં મયાારદત એર કાગો કનેષ્ક્ટવિટીથી બચલ્ડ ચીજો અને િાઇિ ચીજોની વનકાસ ઉપર
નકારાત્મક અસર થતાાં જથ્થાની દ્રષ્ટટએ તે અનુક્રમે 16.89 ટકા અને 39.91 ટકા ઘટી છે .
કેપચર રફશરરઝનુ ાં યોગદાન જથ્થાની દ્રષ્ટટએ 56.03 ટકાથી ઘટીને 53.55 ટકા અને ડોિરના મ ૂલ્યમાાં 36.42
ટકાથી ઘટીને 32.01 ટકા થયુ ાં છે . જોકે, વતિવપયા અને ઓનાામેન્ટિ રફશનુ ાં પ્રદશાન સારુાં રહેતાાં જથ્થાની
દ્રષ્ટટએ 55.83 ટકા અને 66.55 ટકા તેમજ ડોિરના મ ૂલ્યમાાં અનુક્રમે 38.07 ટકા અને 14.63 ટકા િધ્યુ ાં છે .
જથ્થાની દ્રષ્ટટએ ટયુનામાાં 14.66 ટકાનો િર્ારો થયો છે , પરાં ત ુ ડોિરમાાં આિકો 7.39 ટકા ઘટી છે . ક્રેબ અને
સ્કામ્પીની વનકાસ જથ્થા અને મ ૂલ્ય બાંન્નમ
ે ાાં ઘટી છે .
યુએસએ 2,91,948 એમટીની આયાતો સાથે ડોિરની દ્રષ્ટટએ 41.15 ટકા રહસ્સા સાથે સૌથી મોટા ભારતીય
સીફૂડ આયાતકતાા તરીકે જળિાઇ રહ્ુાં છે . યુએસએમાાં વનકાસ રૂવપયાના મ ૂલ્યમાાં 0.48 ટકા િર્ી છે , પરાં ત ુ
જથ્થા અને ડોિરની દ્રષ્ટટએ અનુક્રમે 4.34 ટકા અને 4.35 ટકા ઘટી છે . યુએસએમાાં સૌથી િધુ ફ્રોઝન વરિંપની
વનકાસ થઇ છે તેમજ િન્નામેઇ વરિંપની જથ્થાની દ્રષ્ટટએ વનકાસ 6.75 ટકા િર્ી છે . જોકે, તેની બ્િેક ટાઇગર
વરિંપની આયાત જથ્થા અને ડોિરની દ્રષ્ટટએ અનુક્રમે 70.96 ટકા અને 65.24 ટકા ઘટી છે .
ચાઇના 939.17 વમબિયન ડોિરના મ ૂલ્યના 2,18,343 એમટી સીફૂડ સાથે બીજા ક્રમનુ ાં સૌથી મોટુાં માકે ટ રહ્ુાં
છે તેમજ ડોિરમાાં આિકોમાાં તેનો રહસ્સો 15.77 ટકા અને જથ્થાની દ્રષ્ટટએ 19 ટકા છે . જોકે, ચાઇનામાાં

વનકાસ જથ્થા અને ડોિરના મ ૂલ્યમાાં અનુક્રમે 33.73 ટકા અને 31.68 ટકા ઘટી છે . ચાઇનામાાં મુખ્ય આઇટમ
તરીકે ફ્રોઝન વરિંપની વનકાસ થઇ છે તથા જથ્થાની દ્રષ્ટટએ તેનો રહસ્સો 46.64 ટકા અને ડોિરમાાં આિકમાાં
તેનો રહસ્સો 61.87 ટકા છે .
યુરોવપયન સાંઘ ડોિરમાાં મ ૂલ્યની દ્રષ્ટટએ 13.80 ટકા સાથે ત્રીજા ક્રમનુ ાં સૌથી મોટુાં બજાર રહ્ુાં છે , જેણે મુખ્ય
આઇટમ તરીકે ફ્રોઝન વરિંપની આયાત કરી છે . જોકે, ઇયુમાાં ફ્રોઝન વરિંપની વનકાસ જથ્થા અને ડોિરના
મ ૂલ્યમાાં અનુક્રમે 5.27 ટકા અને 6.48 ટકા ઘટી છે .
દબિણ પ ૂિા એવશયાનો રહસ્સો ડોિરના મ ૂલ્યમાાં 11.17 ટકા રહ્યો છે . જોકે, જથ્થા અને ડોિરમાાં આિકોની
દ્રષ્ટટએ તે અનુક્રમે 2.56 ટકા અને 5.73 ટકા ઘટી છે . પાાંચમાાં ક્રમના સૌથી મોટા આયાતકતાા જાપાનનો
રહસ્સો ડોિરના મ ૂલ્યમાાં 6.92 ટકા તથા જથ્થાની દ્રષ્ટટએ વનકાસ 10.52 ટકા િર્ી છે , પરાં ત ુ ડોિરમાાં મ ૂલ્યની
દ્રષ્ટટએ 2.42 ટકા ઘટી છે .
છઠ્ઠા સૌથી મોટા બજાર મધ્ય પ ૂિામાાં ડોિરના મ ૂલ્યમાાં રહસ્સો 4.22 ટકા રહ્યો છે . જથ્થા અને ડોિરની દ્રષ્ટટએ
વનકાસ અનુક્રમે 15.30 ટકા અને 15.51 ટકા ઘટી છે . વનકાસ કરાયેિી ચીજોમાાં સૌથી િધુ ફ્રોઝન વરિંપની
વનકાસ થઇ છે , જેનો ડોિરની દ્રષ્ટટએ રહસ્સો 72.23 ટકા રહ્યો છે .
રીવનિાસે જણાવયુ ાં હતુ ાં કે મહામારીની અસર ઉપરાાંત

બીજા પરરબળોને કારણે િર્ા 2020-21માાં સીફૂડની

વનકાસને નકારાત્મક અસર થઇ છે . ઉત્પાદન મોરચે ઓછા રફવશિંગ રદિસો કારણે રફશ િેષ્ન્ડિંગ માાં ઘટાડો,
ર્ીમા િોજીષ્સ્ટક અને બજારની અવનવિતતા, રફવશિંગ અને પ્રોસેવસિં પિાન્ટમાાં કામદારોની અછત, સીપોટટા સ
ઉપર કન્ટેનસાની અછત કારણભ ૂત છે . એર ફ્રેઇટ ચાજીસમાાં િર્ારો તેમજ ફ્િાઇટની મયાારદત ઉપલ્બર્તાને
કારણે વિશેર્ કરીને હાઇ-િેલ્યુ બચલ્ડ અને િાઇિ પ્રોડક્્સની વનકાસને અસર થઇ છે .
વિદે શી બજારોની સ્સ્થવતની પણ અસર થઇ છે . ચાઇનામાાં કન્ટેનરની અછત, ફ્રેઇટ ચાજીસમાાં િર્ારો તથા
સીફૂડ કન્સાઇનમેન્ટ ઉપર કોવિડ ટેષ્સ્ટિંગને કારણે બજારની અવનવિતતાને બળ મળયુ ાં હતુ.ાં યુએસએમાાં
કન્ટેનસાની અછતને કારણે વનકાસકારોને સમયસર ઓડા સા આગળ ર્પાિિામાાં મ ૂશ્કેિી થઇ હતી. હોટિ,
રે સ્ટોરાાં અને કેફે સેગમેન્ટ બાંર્ હોિાથી માગને અસર થઇ હતી. જાપાન અને ઇયુમાાં કોવિડને કારણે
િોકડાઉનથી રરટેઇિ, રે સ્ટોરાાં, સુપરમાકે ્સ અને હોટિનો િપરાશ ઘટયો હતો.
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