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Bendra ekonominė informacija 

2021-12-07 Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi 

gruodžio 6. susitiko Indijoje su Rusijos 

prezidentu Vladimiru Putinu, kad aptartų 

gynybos ir prekybos santykius, ir pasirašė 

rekordinį skaičių supratimo memorandumų – 

28 – įvairiuose sektoriuose, įskaitant prekybą, 

energetiką, kultūrą, intelektinės nuosavybės 

apskaitą ir švietimą. Be 28 supratimo 

memorandumų, taip pat pasirašė 

bendradarbiavimo gynybos srityje programą 

ateinantiems 10 metų nuo 2021 m. iki 2031 

m. 

https://www.livemint.com/news/india/indiaruss
ia-ties-28-mous-inked-defence-cooperation-for-
10-years-11638807409177.html  

 

2021-12-08 2022 m. Pasaulio nelygybės ataskaitoje, kurią 

paskelbė Paryžiuje įsikūrusi pasaulinė 

mokslinių tyrimų iniciatyva „World 

Inequality Lab“, Indija priskiriama prie 

nelygiausių šalių pasaulyje. Nors apatinė 

Indijos gyventojų pusė uždirba po 53 610 

rupijų per metus, 10 % geriausių uždirba 

dvidešimt kartų daugiau – 11 66 520 rupijų. 

Nors 10 % ir 1 % turtingiausiųjų turi 

atitinkamai 57 % ir 22 % visų nacionalinių 

pajamų, apatinių 50 % dalis sumažėjo iki 13 

%. Indija išsiskiria kaip skurdi ir labai nelygi 

šalis, turinti pasiturintį elitą. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/indicators/india-among-the-most-
unequal-countries-with-an-affluent-elite-
report/articleshow/88154715.cms?from=mdr  

 

2021-12-08 Pirmą kartą per 15 metų Indija aplenkė 

Braziliją pagal maisto eksportą į Arabų 

valstybių lygą. Remiantis Arabų ir Brazilijos 

prekybos rūmų duomenimis, Brazilija sudarė 

8,15% visų žemės ūkio verslo produktų, 

kuriuos pernai importavo 22 lygos narės, o 

Indija per tą patį laikotarpį užėmė 8,25% šios 

prekybos. 

https://www.livemint.com/news/india/india-
surpasses-brazil-as-no-1-food-supplier-to-arab-
countries-after-15-years-11638935821119.html  

 

2021-12-14 Indijos prekybos ministras Piyushas Goyalas 

pareiškė, kad Indija planuoja padidinti savo 

Covid vakcinos gamybos pajėgumus ir 2022 

https://www.business-
standard.com/article/current-affairs/india-to-
produce-5-billion-covid-vaccine-doses-next-year-
piyush-goyal-121121400056_1.html  
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m. tikisi pagaminti 5 milijardus vakcinų 

dozių. „Kol kas šiais metais jau suleidome 

1,33 mlrd. Gaminame ir eksportui. 

Eksportuosime tiek dozių, kiek reikės kitoms 

tautoms", - sakė Goyalas. Indija skyrė dvi 

dozes daugiau nei pusei Indijos suaugusiųjų 

ir mažiausiai vieną dozę 86% jų. 

2021-12-14 Mažmeninė infliacija Indijoje, pagrįsta 

vartotojų kainų indeksu, lapkritį išaugo iki 

trijų mėnesių aukščiausio lygio – 4,91 %, taip 

pat kylant maisto kainoms, nes vyriausybės 

sumažintas akcizo mokestis ir vėliau Indijos 

valstijų sumažinti mokesčiai nepadėjo daug 

palengvinti mažinant bendrą infliaciją. 

Maisto produktų infliacija lapkritį išaugo iki 

1,87% nuo 0,85% prieš mėnesį. 

https://timesofindia.indiatimes.com/business/in
dia-business/retail-inflation-up-at-4-9-in-nov-on-
oil-fuel-prices/articleshow/88266970.cms  

 

2021-12-14 Indijos prekybos deficitas 2021 m. lapkritį 

išaugo iki visų laikų rekordo – 22,91 mlrd. 

USD, nes dėl naftos, aukso, sidabro ir 

mineralų importo bendras šalies įvežamų 

krovinių kiekis padidėjo 56,5% iki 52,9 mlrd. 

USD. Prekybos deficitas padidėjo daugiau 

nei dvigubai nuo 10,19 mlrd. USD 2020 m. 

lapkritį. Indijos lapkričio mėnesio prekių 

eksportas buvo žemiausio lygio per devynis 

mėnesius – 30,04 mlrd. USD, bet 27,16 % 

didesnis nei prieš metus. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/indicators/november-trade-gap-at-all-
time-high-exports-at-9-month-
low/articleshow/88282337.cms  

 

2021-12-16 Rupija nukrito 44 šimtosiomis dalimis iki 

žemiausio lygio per 20 mėnesių, nes vietinį 

vienetą slėgė nuolatinis užsienio fondų 

pasitraukimas ir rizikos vengimas. Didėjantis 

susirūpinimas dėl koronaviruso „Omicron“ 

atmainos po to, kai PSO perspėjo apie didelę 

naujosios atmainos užkrečiamumo riziką, 

smogė rizikingesnio turto patrauklumui. 

Paskutines penkias savaites rupija patyrė 

spaudimą dėl nuolatinio valiutos kurso 

nutekėjimo, nes tikimasi, kad JAV 

Federalinis rezervų bankas greičiau mažės, 

kad suvaldys augančią infliaciją. 

https://www.pressreader.com/india/deccan-
chronicle/20211216/281822877106729  
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2021-12-16 Vyriausybė pareiškė, kad Indijos ryžių 

eksportas 2021–2022 m. greičiausiai viršys 

rekordinį 17,72 mln. tonų 2020–2021 m. 

kiekį. Per pirmuosius septynis fiskalinio 

laikotarpio mėnesius Indijos ryžių eksportas 

išaugo daugiau nei 33 % iki 11,79 mln. t. 

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

 

2021-12-21 Indijos geležinkelių, ryšių ir elektronikos bei 

informacinių technologijų ministras Ashwini 

Vaishnaw neseniai pareiškė, kad šalis tikisi, 

kad mažiausiai 12 puslaidininkių gamintojų 

per ateinančius 2–3 metus pradės steigti 

vietines gamyklas po to, kai Indija pasiūlys 

paskatas šiam sektoriui. Indijos vyriausybė 

patvirtino 10 milijardų JAV dolerių vertės 

paramos paketą šešeriems metams, kad 

padidėtų vietinė lustų gamyba, o tai 

greičiausiai padės Indijai sumažinti jos 

priklausomybę nuo brangių medžiagų, 

naudojamų telefonuose, elektromobiliuose, 

importui esant pasauliniam stygiui. Šiuo metu 

Indija beveik visus puslaidininkius perka iš 

užsienio. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/202
1-12-22/india-sees-chip-makers-starting-local-
manufacturing-in-2-3-years  

 

2021-12-22 Kinija ir toliau yra didžiausias automobilių 

dalių importo šaltinis Indijos automobilių 

pramonei, o per pirmąjį fiskalinį pusmetį 

importas sudarė 2 378 mln. USD – 72 % 

daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų 

laikotarpį. Variklio dalys, pavaros 

transmisija, elektros ir elektronikos įranga 

buvo vienos iš pagrindinių prekių, gabentų iš 

Kinijos. 

https://www.thehindubusinessline.com/econom
y/china-remains-largest-source-of-automotive-
parts-imports-acma/article38015010.ece  

 

2021-12-23 Žaislų importas į Indiją sumažėjo iki 130 mln. 

USD 2020–2021 m. nuo 304 mln. USD 

2018–2019 m. Prekybos ir pramonės 

ministras Piyush Goyal teigė, kad vyriausybė 

gina vietinės žaislų pramonės interesus 

reklamuodama Indijoje pagamintus žaislus. 

Pažymėtina, kad vyriausybė ėmėsi keleto 

veiksmų, siekdama skatinti vietinę žaislų 

pramonę šalyje, įskaitant privalomą 

kiekvienos importuojamos žaislų siuntos 

https://www.business-
standard.com/article/economy-policy/big-drop-
in-toy-imports-in-last-three-years-says-piyush-
goyal-121122301259_1.html  
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mėginių tyrimą, pagrindinio muito 

padidinimą. 

2021-12-23 Intelektinės nuosavybės apsauga ir 

vykdymas, kelių produktų tarifai ir duomenų 

apsauga yra vieni iš pagrindinių klausimų, 

kurie dominuotų Indijos ir Jungtinės 

Karalystės (JK) derybose dėl laisvosios 

prekybos susitarimo. JK-Indijos verslo 

tarybos generalinis direktorius Kevinas 

McCole'as sakė, kad abi šalys turi stiprią 

politinę valią ir norą kuo greičiau sudaryti 

visapusišką laisvosios prekybos susitarimą. 

McCole'as teigė, kad kai kurių produktų, 

ypač automobilių ir automobilių komponentų 

bei škotiško viskio, muitinės procedūros ir 

tarifų tarifai yra vienas didžiausių JK įmonių, 

prekiaujančių su Indija, rūpesčių. 

https://www.business-
standard.com/article/economy-policy/india-and-
uk-to-start-free-trade-agreement-talks-in-new-
year-121122300048_1.html  

 

2021-12-26 Indijos vyriausybė gali svarstyti galimybę 

sumažinti importo muitus tokiems 

produktams kaip plienas, aliuminis, varis ir 

polimerai, kad suteiktų lengvatų mažoms ir 

vidutinėms įmonėms, kurios smarkiai 

nukentėjo dėl augančių sąnaudų. 

https://news.bharattimes.co.in/government-
may-cut-duty-on-steel-aluminum-in-the-union-
budget/  

 

2021-12-27 Siekdama apsaugoti vietinius gamintojus nuo 

pigaus importo iš Kinijos, Indija penkeriems 

metams įvedė antidempingo muitą penkiems 

Kinijos gaminiams, įskaitant kai kuriuos 

aliuminio gaminius ir chemines medžiagas, 

naudojamus dažų, šaldiklių pramonėje, 

saulės kolektorių gamyboje. Šie produktai 

buvo eksportuoti į Indijos rinkas už mažesnę 

nei įprastą vertę, todėl buvo vykdomas 

dempingas. 

https://www.thehindu.com/news/national/india
-imposes-anti-dumping-duty-on-5-chinese-
goods-for-5-years/article38044225.ece  

 

2021-12-28 Reitingų agentūra ICRA išlaikė savo 

prognozę, kad 2022 finansiniais metais BVP 

padidės 9 %, o formalaus ir neoficialaus 

ekonomikos sektoriai aiškiai skirsis K 

formos. Reitingų agentūra taip pat tikisi, kad 

ekonomika 2023 finansiniais metais išlaikys 

panašų 9 % augimą 

https://www.livemint.com/economy/real-gdp-
growth-pegged-at-9-0-each-in-fy22-fy23-amid-
omicron-threat-icra-11640683945755.html  
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2021-12-29 Indijos gynybos ministerija paskelbė naują 

351 sistemų ir komponentų, kurių nebus 

leidžiama importuoti laipsniškai nuo kitų 

metų gruodžio mėnesio, sąrašą. Tai trečiasis 

ministerijos paskelbtas sąrašas per 

pastaruosius 16 mėnesių ir yra dalis bendro 

vyriausybės tikslo paversti Indiją karinių 

platformų ir įrangos gamybos centru.  

Remiantis pranešimu, importo apribojimai 

pirmajam 172 prekių rinkiniui įsigalios iki 

kitų metų gruodžio, o tos pačios nuostatos bus 

taikomos kitai 89 komponentų partijai iki 

2023 m. gruodžio mėn. Importo apribojimai 

įsigalios kitam 90 prekių rinkiniui. Šie 

komponentai yra: įspėjamieji lazeriniai 

jutikliai, aukšto slėgio atbulinis vožtuvai, 

aukšto slėgio rutuliniai vožtuvai, drenažo 

sistemos, įvairių tipų kabeliai, lizdai ir 

įtampos valdymo generatoriai. 

https://indianewsrepublic.com/the-government-
aims-to-reduce-imports-of-more-than-100-
priority-items/539585/  

 

2021-12-30 Indijos prekybos ministerijos teigimu, Indija 

ir Australija netrukus baigs derybas dėl 

laikinojo laisvosios prekybos susitarimo, o 

galutinis paktas, vadinamas Visapusišku 

ekonominio bendradarbiavimo susitarimu 

(CECA), turėtų būti baigtas iki 2022 m. 

pabaigos. Paktas apima tokias sritis kaip: 

prekės, paslaugos, investicijos, kilmės 

taisyklės, muitinių procedūrų palengvinimas, 

teisiniai ir instituciniai klausimai. Tikėtina, 

kad panašus susitarimas su JAE bus 

pasirašytas 2022 metų pradžioje, o šis naujas 

strateginis ekonomikos susitarimas per 

penkerius metus nuo sutarties pasirašymo 

padidins dvišalę prekybą prekėmis iki 100 

mlrd. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/in
dia/india-australia-to-complete-interim-trade-
pact-talks-soon-final-pact-by-2022-end-
govt/articleshow/88594531.cms  

 

 

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