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plėtrai ir eksportuotojams aktuali informacija
2021–11–17- Nuotoliniu būdu vyks vienas žinomiausių https://www.bengalurutechsummit.com/
19
technologinių renginių Indijoje „Bengaluru
Tech Summit 2021“. Tarp dalyvių iš viso
pasaulio Lietuva vaizdo įrašo būdu/diskusija
pristatys startuolių ekosistemą Lietuvoje.
DATA

2021–12–0911

Delyje gruodžio 9–11 d. vyks SIAL https://www.indianwineacademy.com/item_2_
organizuojama tarptautinė maisto paroda 887.aspx
kartu su „Vinexpo“ – vyno ir spirito paroda.
Kontaktai
dalyvauti
fifi.activity@gmail.com; info@fifi.in

parodoje:

Startuoliai, rizikos kapitalas, FINTECH, informacinės ir ryšių technologijos, skaitmeninimas, ,, žaliosios
technologijos “
2021-11-05
Indijos ir Jungtinės Karalystės premjerai JT https://www.hindustantimes.com/indiaklimato konferencijoje (COP26) Glazge news/one-sun-one-world-one-grid-pm-modipristatė ambicingą planą dėl pirmojo calls-for-global-solar-grid-at-cop26101635877791812.html
pasaulyje tarpvalstybinio sujungtų saulės
energijos tinklų tinklo – „Green Grids
Initiative: One Sun One World One Grid“.
Iniciatyva siekiama suteikti šalims visame
pasaulyje švarią energiją, gaunamą iš saulės
per daugybę tarpusavyje sujungtų tinklų.
Australija, Prancūzija, Indija, JAV ir JK yra
pagrindinės šios iniciatyvos narės, kurią taip
pat remia 80 valstybių (didžioji dauguma iš
Afrikos, P. Amerikos).
Bendra ekonominė informacija
2021-10-04
Indijoje drastiškai sumažėjusios anglių https://www.bloomberg.com/news/articles/202
atsargos kelia susirūpinimą dėl elektros 1-10-04/energy-crisis-deepens-in-india-asgamybos trūkumo. Apie 70 proc. elektros power-plants-brace-for-outages
Indijoje pagaminama anglimis kūrenamose
elektrinėse. Rugsėjo pabaigoje jose buvo
vidutiniškai keturių dienų anglių atsargos –
tai yra žemiausias lygis per pastaruosius
metus. Daugiau nei pusė elektrinių patiria
elektros trikdžius. Tai nutiko dėl didėjančios
elektros paklausos pramonėje atsigaunant po

pandemijos, taip pat smarkios liūtys užliejo
anglies kasyklas ir pagrindinius transporto
maršrutus.
2021-10-14

Indija po beveik šešių mėnesių pertraukos
atnaujino vakcinų nuo COVID-19 eksportą, o
pirmosios siuntos išsiųstos į Iraną,
Bangladešą, Nepalą ir Mianmarą. Taip pat,
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)
oficialiai pripažino „Covaxin“ vakciną.

https://www.thehindu.com/news/national/india
-resumes-covid-19-vaccineexport/article36999436.ece
https://indianexpress.com/article/india/covaxinindia-who-approval-covid-vaccine-7606624/

2021-10-15

Tikėtina, kad Indijos ir Kinijos prekybos http://www.indiandefensenews.in/2021/10/indi
apimtys šiemet viršys rekordinį 100 mlrd. a-china-trade-on-course-to-touch.html
USD skaičių, nes bendra suma per
pirmuosius devynis mėnesius jau pasiekė 90
mlrd. Remiantis Kinijos muitinės paskelbtais
devynių
mėnesių
duomenimis,
per
pirmuosius tris 2021 m. ketvirčius bendras
Kinijos importas ir eksportas padidėjo 22,7 %
iki 4,38 trilijono USD. Pažymėtina, kad ES ir
Indijos prekyba prekėmis ir paslaugomis
2020 m. siekė ~108 mlrd. USD. Jungtinių
Tautų prekybos ir plėtros konferencija
(UNCTAD) nustatė, kad Indijos ekonomikos
augimo tempas 2021 m. pasieks ketverių
metų aukščiausią lygį – 7,2%. Indijos
atsigavimą ribos žmogiškosios ir ekonominės
išlaidos, dvi iš eilės koronaviruso pandemijos
bangos ir maisto kainų infliacijos poveikis
privačiam vartojimui.

2021-10-19

Reitingų agentūra „Moody’s“ pagerino
Indijos bankų sistemos perspektyvą į stabilią
iš neigiamos. „Moody's“ tikisi, kad Indijos
ekonomika ir toliau atsigaus per ateinančius
12–18 mėnesių, BVP 2022 m. kovo mėnesį
augs 9,3%, o kitais metais – 7,9%. Tikimasi,
kad ekonominės veiklos pagyvėjimas
paskatins kredito augimą, kuris, Moody's
prognozėmis, augs 10–13 % kasmet.

2021-10-19

Tarptautinis valiutos fondas pareiškė, kad dėl https://www.livemint.com/economy/imfpandemijos,
kuri
smarkiai
paveikė reduces-india-s-potential-growth-forecast-byinvesticijas ir darbo rinką, Indijos 25-bps-to-6-11634565370951.html
potencialaus augimo prognozę sumažino iki
6%. Tačiau pridūrė, kad jei Indijos

https://economictimes.indiatimes.com/industry
/banking/finance/banking/moodys-upgradesoutlook-for-indianbanks/articleshow/87135923.cms?from=mdr

Vyriausybė visiškai įgyvendins struktūrines
reformas ir tęs savo privatizavimo planą,
augimas bus spartesnis.
2021-10-20

Indijos kelių, transporto ir greitkelių
ministras Nitinas Gadkari pareiškė, kad
Vyriausybė paprašys visų transporto
priemonių gamintojų per ateinančius šešis ar
aštuonis mėnesius pradėti gaminti lankstaus
kuro (angl. Flex-fuel) variklius pagal Euro VI
išmetamųjų teršalų normas. Lankstus kuras
yra alternatyvus kuras, pagamintas iš benzino
ir metanolio arba etanolio derinio.

2021-10-23

Europos Komisija apkaltino Indiją dėl https://theprint.in/india/did-eu-get-gm-ricegalimai importuotų 500 tonų indiškų from-india-govt-experts-say-impossiblegenetiškai modifikuotų ryžių į Prancūziją. shipment-was-contaminated/755228/
Indijos Vyriausybė teigia, kad Indijoje
komerciškai
neauginami
genetiškai
modifikuoti ryžiai. Prancūzija pranešė
įvairioms ES šalims, kurios galėjo taip pat
importuoti ryžius iš Indijos. Tai taip pat
paskatino įvairius maisto produktus atšaukti
didelės įmonės visame pasaulyje, įskaitant
saldainių milžinę „Mars Wrigley“, vykdančią
masinį kelių „M&M Crispy“ partijų
atšaukimą.

2021-10-26

Indijos vyriausybė planuoja iki metų
pabaigos užbaigti 13 Indijos oro uostų
privatizavimo procesą. Per ateinančius 4
metus planuojama dar 25 oro uostų
privatizacija. Vyriausybė taip siekia
liberalizuoti sektorių, privatizuojant pelno
siekiančius oro uostus.

https://economictimes.indiatimes.com/industry
/transportation/airlines-/-aviation/centre-aimsto-privatise-13-airports-by-march-list-sent-toaviation-ministry/articleshow/87267463.cms

2021-10-31

Preliminariais skaičiavimais, Indijos prekių
eksportas spalį išaugo 42,33 % iki 35,47
mlrd. USD. Importas išaugo 62,49 % iki
55,37 mlrd. USD. Prekybos deficitas
sumažėjo nuo visų laikų rekordo iki 19,9
mlrd. USD spalio mėn. (8 % BVP), palyginti
su 22,6 mlrd. USD (9,2 % GP). rugsėjį.

https://www.businessstandard.com/article/economy-policy/octoberexports-up-42-to-35-47-bn-trade-deficitnarrows-to-19-9-bn-121110101401_1.html

https://economictimes.indiatimes.com/news/in
dia/govt-will-ask-all-vehicle-makers-to-produceflex-fuel-engines-nitingadkari/articleshow/87167475.cms

Ekonominis saugumas, kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

2021-10-20

Europos Sąjungos delegacija Indijoje ES delegacijos Indijoje informacija
paskelbė artimiausiu metu sieksianti įsteigti
Europos Sąjungos prekybos rūmus Indijoje.
Šiuo metu renkama informacija apie
potencialius dalyvius, vadovybę, struktūrą.
Planuojama, kad Rūmai būtų organizuojami
kaip atitinkamai esantys ES Prekybos rūmai
Kinijoje ar Korėjoje. Pirmąjį iniciatyvinį
susitikimą planuojama surengti iki metų
pabaigos

Parengė: Atašė Žymantas Mozūraitis, zymantas.mozuraitis@urm.lt

