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Bendra ekonominė informacija 

2021-11-08 Nedarbo lygis Indijoje spalį išaugo iki 7,8%. 

Spalį, kuris yra šventinis šalies mėnuo, 

bendras užimtumas šalyje sumažėjo 5,5 mln. 

iki 400,8 mln. dirbančiųjų žmonių, o tai rodo, 

kad darbo rinka ir toliau išlieka niūri ir 

neapibrėžta. Oficialios statistikos apie 

užimtumo duomenis prieinamumas Indijoje 

yra nevienodas, nes nėra reguliarių tyrimų. 

Tačiau Darbo ministerija neseniai paskelbė 

devynių ne žemės ūkio sektorių įmonių 

užimtumo duomenų tyrimą. Apklausa bus 

atliekama kas ketvirtį ir pateiks labai 

reikalingus aukšto dažnio užimtumo 

duomenis ekonomikai. 

https://hr.economictimes.indiatimes.com/news/
trends/employment-falls-by-5-5-million-in-
october/87586689  

 

2021-11-10 Indijos prekybos ministras Piyushas Goyalas 

pareiškė, kad iki 2030 m. Indija įgyvendins 

ambicingą paslaugų eksporto tikslą – 1 

trilijoną USD, beveik penkis kartus daugiau 

nei eksportavo praėjusiais metais. Paslaugų 

prekybos perteklius 2020–2021 finansiniais 

metais buvo 89 milijardai JAV dolerių ir čia 

nugulė daugiausiai TUI. Per laisvosios 

prekybos susitarimus su pagrindinėmis 

ekonomikomis (įskaitant JK, ES, Australiją ir 

JAE) Indija rengia programą, kuri galėtų 

pakeisti dabartinę paslaugų eksporto iš 

Indijos schemą. 

https://www.business-
standard.com/article/news-cm/india-poised-to-
achieve-services-export-target-of-1-trillion-by-
2030-piyush-goyal-121110901199_1.html  

 

2021-11-10 Indija ketina sumažinti 102 produktų, 

įskaitant kompiuterius, karbamidą, medvilnę, 

lęšius, fotoaparatus, traktorių dalis ir mašinas, 

importą. Prekybos ir pramonės ministerija 

nustatė šiuos „prioritetinius produktus“ ir 

paprašė mažiausiai 15 kitų ministerijų ištirti 

būdus, kaip padidinti vidaus gamybos 

pajėgumus, siekiant sumažinti importą. 

Remiantis analize, buvo atrinktos prekės, 

kurių vidutinė importo vertė yra 500 mln. 

https://indianewsrepublic.com/the-government-
aims-to-reduce-imports-of-more-than-100-
priority-items/539585/  
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Bendra šių prekių dalis bendrame importe 

2021 m. kovo–rugpjūčio mėnesiais yra 57,6 

proc. Pažymėtina, kad praėjusiais metais 

vyriausybė paskelbė su gamyba susietų 

paskatų (PLI) schemas 13 pagrindinių 

sektorių, siekdama sukurti nacionalinius 

gamybos čempionus ir kurti darbo galimybes. 

Išsami informacija apie šias schemas jau 

buvo paskelbta kai kuriuose sektoriuose, 

pavyzdžiui, telekomunikacijų, automobilių ir 

kt. 

2021-11-10 Remiantis Finansų ministerijos ataskaita, 

Indija, turėdama būtinų makro ir mikro 

augimo varomųjų jėgų, tampa greičiausiai 

augančia didžiąja ekonomika pasaulyje. 

Greitas skiepijimas ir didžiulis šventinis 

spalio periodas paskatins Indijos atsigavimą, 

todėl sumažės paklausos ir pasiūlos 

neatitikimas ir padidės įsidarbinimo 

galimybės. 2020–2021 m. ekonomikos 

apžvalgoje, paskelbtoje šių metų sausio mėn., 

buvo prognozuojamas 11 % BVP augimas 

einamaisiais finansiniais metais, 

pasibaigusiais 2022 m. kovo mėn. Visai 

neseniai šalies centrinis bankas prognozavo 

9,5 % BVP augimą 2021-2022 finansiniams 

metams. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/policy/india-on-way-to-becoming-
fastest-growing-economy-in-world-finance-
ministry-report/articleshow/87623416.cms  

 

2021-11-15 Indijos pinigų politikos ir kredito sąlygos 

išlieka palankios ilgalaikiam ekonomikos 

atsigavimui, teigia Indijos rezervo bankas. 

Mobilumas sparčiai gerėja, darbo rinka 

atsigauna, o bendra ekonominė veikla yra ant 

stiprėjančio atsigavimo slenksčio. Indijos 

ekonomika aiškiai skiriasi nuo pasaulinės 

padėties, kurią temdo tiekimo sutrikimai, 

nemažėjanti infliacija ir pandemijos 

antplūdis. 

https://www.livemint.com/economy/indias-
economic-activity-on-cusp-of-strengthening-
revival-says-rbi-11636983113811.html  

 

2021-11-15 Spalio mėn. Indijos eksportas išaugo 43 % iki 

35,65 mlrd. USD, o prekybos deficitas per 

mėnesį padidėjo iki 19,73 mlrd. USD. 

Importas išaugo 62,51 % iki 55,37 mlrd. 

USD. Prekybos ir pramonės ministerijos 

paskelbti preliminarūs duomenys rodo, kad 

https://timesofindia.indiatimes.com/business/in
dia-business/exports-jump-43-to-35-65-billion-
in-october-imports-soar-
62/articleshow/87720555.cms  
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augimą lėmė didesnė prekių paklausa, visų 

pirma inžinerinių prekių, naftos produktų, 

brangakmenių ir papuošalų, taip pat 

organinių ir neorganinių cheminių medžiagų 

ir kitų prekių paklausa. 

2021-11-16 Prekybos ir pramonės ministras Piyushas 

Goyalas sakė, kad Indija iki 2025 m. gali 

pritraukti 160 mlrd. TUI, atsižvelgiant į 

pastarųjų 7 metų tendencijas. 

https://www.thehindubusinessline.com/econom
y/india-has-potential-to-attract-160-billion-fdi-
annually-by-2025-piyush-
goyal/article37527710.ece  

 

2021-11-16 Reitingų agentūra „Fitch“ patvirtino, kad 

Indijos ilgalaikio užsienio valiutos emitento 

reitingas yra „BBB-“, o perspektyva yra 

neigiama. „Fitch“ pareiškė, kad spartus 

Indijos ekonomikos atsigavimas po Covid 

pandemijos, mažėjantis spaudimas finansų 

sektoriui mažina riziką vidutinės trukmės 

augimo perspektyvoms. 

https://www.fitchratings.com/research/sovereig
ns/fitch-affirms-india-at-bbb-outlook-negative-
16-11-2021  

 

2021-11-17 Mažai tikėtina, kad Indijos Vyriausybė 

uždraus prekiauti kriptovaliutoms. Jomis gali 

būti neleidžiama kaip valiuta atsiskaityti už 

operacijas ir atlikti mokėjimus, bet gali būti 

laikomos kaip turtas, pavyzdžiui, akcijos, 

auksas ar obligacijos. Vyriausybė šiuo metu 

baigia rengti teisės aktus, kurie atvers kelią 

reguliuoti prekybą kriptovaliutų turtu ir 

uždraus naudoti virtualias valiutas 

mokėjimams ir operacijoms. 

https://news.abplive.com/business/crypto/crypt
o-may-be-allowed-to-stay-as-asset-instead-of-
currency-report-1493905  

 

2021-11-17 Derybos dėl laisvosios prekybos susitarimo 

tarp Indijos ir Jungtinės Karalystės turėtų 

prasidėti iki metų pabaigos ir atrodo, kad JK 

nurodė, kad pageidauja, kad derybos baigtųsi 

visapusišku paktu (angl. comprehensive 

pact). Tikimasi, kad abi šalys derybas pradės 

lapkritį, tačiau jas stabdė planavimo 

klausimai. Be to, pranešimai rodo, kad britai 

nerimavo, kad Indija, sudariusi galimą 

ankstyvo derliaus nuėmimo susitarimą, gali 

atidėti esminius LPS sudarymo klausimus. 

Ankstyvojo derliaus susitarimas iš pradžių 

turėjo būti baigtas kitų metų kovo-balandžio 

mėn. 

https://www.livemint.com/economy/india-uk-
may-finalize-a-full-fta-without-an-early-harvest-
11637093177370.html  
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2021-11-25 Pramonės gamybos indeksas (IIP), 

apibūdinantis skirtingų ekonomikos sektorių 

augimą, rugsėjį nukrito iki 3,1%, palyginti su 

per metus, o tai yra staigus nuosmukis, 

palyginti su 12% augimu rugpjūtį. Energijos 

krizės pasekmės buvo matomos staigiai 

nuosekliai susitraukus elektros ir gamybos 

sektoriuose, nes anglį naudojančių sektorių, 

tokių kaip cemento ir plieno įmonės buvo 

paprašytos sumažinti gamybą ir nukreipti 

anglį į elektros energijos gamybą. Be to, tokie 

veiksniai kaip puslaidininkių lustų trūkumas, 

trukdžiai dėl užsitęsusių sezoninių liūčių ir 

netikėtų potvynių taip pat lėmė, kad Indijos 

pramonės produkcija rugsėjo mėnesį 

sumažėjo iki žemiausio lygio per septynis 

mėnesius. 

https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-
mondo/196519  

 

2021-11-26 Ministras pirmininkas Narendra Modi 

paskelbė panaikinsiantis tris pernai priimtus 

prieštaringai vertinamus žemės ūkio 

įstatymus. Reformomis buvo siekiama 

suteikti ūkininkams daugiau galimybių 

parduoti savo produkciją, tačiau dėl to, kad 

ūkininkai baiminosi, kad susilpnės valstybės 

pajamų garantijos, jie bus atviri rinkos 

jėgoms ir didelių korporacijų kainų 

spaudimui, prasidėjo protestai. Be to, 

suerzino ūkininkus ir kitas rinkimų apylinkes, 

ypač dėl to, kad rengiant teisės aktų projektus 

nebuvo konsultuojamasi su 

suinteresuotosiomis šalimis, nebuvo 

konsultacijų su Parlamentu ir teisės aktų 

priėmimo potvarkiais. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/in
dia/centre-to-roll-back-3-farm-laws-says-pm-
modi-in-his-address/articleshow/87792540.cms  

 

2021-11-30 Indijos BVP augimas liepos–rugsėjo 

ketvirtyje siekė 8,4% per metus, kai pernai tą 

patį ketvirtį sumažėjo 7,4%. Per metus 

augantis 8,4 %, BVP beveik grįžo į 

priešpandeminį lygį. Grįžimas šį lygį, kur 

ekonomika buvo prieš 18 mėnesių, atspindi 

ekonomikos, kurios metinis potencialus 

augimas prieš pat pandemiją buvo 6 % per 

metus, silpnumą.  

https://www.indiatoday.in/business/story/india-
gdp-growth-second-quarter-steady-economic-
activity-improvement-covid-vaccine-coverage-
1882570-2021-11-30  
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2021-11-30 Remiantis preliminariais vyriausybės 

paskelbtais duomenimis, Indija lapkričio 

mėnesį pasiekė rekordinį prekių prekybos 

deficitą – 23,27 mlrd. USD, palyginti su 

10,19 mlrd. USD prieš metus. Prekių 

eksportas per mėnesį išaugo iki 29,88 mlrd. 

USD nuo 23,62 mlrd. USD pernai tuo pačiu 

laikotarpiu, o importas lapkritį išaugo iki 

53,15 mlrd. USD nuo 33,81 mlrd. USD 

pernai. 

https://www.moneycontrol.com/news/business
/economy/india-november-trade-deficit-at-
record-23-27-billion-7782681.html  

 

2021-11-30 Naujasis „Twitter“ generalinis direktorius 

Parag Agrawal (37 m.) prisijungia prie 

augančio indų klubo, vadovaujančio 

pasauliniams technologijų gigantams. 

Paskyrus buvusį vyriausiąjį technologijų 

pareigūną Parag Agrawal į aukščiausią 

Twitter vietą, jis prisijungia prie Satya 

Nadella iš Microsoft Corp., Shantanu 

Narayen iš Adobe Inc., Arvind Krishna iš 

International Business Machines Corp. ir 

Sundar Pichai iš Alphabet Inc. Parag Agrawal 

prisijungė prie „Twitter“ 2011 m. ir prieš tai 

buvo vyriausiasis technologijų pareigūnas 

(CTO). Būdamas 37 metų jis yra jauniausias 

bet kurios S&P 500 įmonės generalinis 

direktorius. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/202
1-11-30/twitter-s-new-ceo-joins-club-of-india-
born-u-s-tech-captains  

 

2021-12-07 Indijos plastiko gamybos pramonė turėtų 

siekti padidinti apyvartą iki 116 mlrd. eurų 

per ateinančius penkerius metus nuo 40 mlrd. 

eurų šiuo metu, teigė Indijos prekybos ir 

pramonės ministras Piyushas Goyalas. 

https://economictimes.indiatimes.com/industry
/indl-goods/svs/paper-/-wood-/-glass/-plastic/-
marbles/plastic-industry-must-aim-for-rs-10-
lakh-crore-turnover-in-five-years-says-piyush-
goyal/articleshow/88151876.cms  

 

 

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