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Bendra ekonominė informacija 
2022-01-03 Prekybos ir pramonės ministras Piyushas 

Goyalas neseniai pareiškė, kad Indija palaiko 
dialogą su Izraeliu dėl laisvosios prekybos 
sutarties (LPS) sudarymo. Pranešimas 
sutampa su 30-osiomis abiejų šalių 
diplomatinių ryšių užmezgimo metinėmis. 
Šiuo metu abi šalys derasi, siekdamos 
pažymėti šią progą aukšto lygio vizitais ir 
naujais susitarimais. 

https://www.thehindu.com/business/india-
israel-in-talks-for-free-trade-
agreement/article38102773.ece  

 

2022-01-04 Indija siekė sausio mėnesį Ženevoje sušaukti 
nepaprastąjį PPO Generalinės tarybos posėdį, 
kad būtų aptartas PPO pasiūlytas atsakomųjų 
priemonių paketas, įskaitant pasiūlymą dėl 
patentų atsisakymo, siekiant kovoti su 
pandemija, visame pasaulyje didėjant 
koronavirusu. Išreikšdama nusivylimą dėl 
pažangos nebuvimo dėl Indijos nuostatų 
įtraukimo į TRIPs (Su prekyba susijusių 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų) 
pasiūlymo kovoti su pandemiją, Indija ragino 
įtraukti šį pasiūlymą į PPO siūlomą 
atsakomųjų priemonių paketą. 

https://www.thehindu.com/business/india-
seeks-emergency-meeting-of-wtos-general-
council-this-month-to-discuss-covid-
package/article38103567.ece  

 

2022-01-07 Pasak Indijos Vyriausybės, Indija gins savo 
ūkių, pieno ir žuvininkystės sektorių interesus 
užbaigdama daugiašalius ar dvišalius 
prekybos susitarimus, įskaitant derybas 12-
ojoje PPO ministrų konferencijoje, taip pat 
vykstančias dvišales prekybos derybas su 
tokiomis šalimis kaip Australija. Ataskaitose 
taip pat teigiama, kad nuogąstavimas apie 
vykstančias derybas dėl LPS su Australija, 
susijusias su pieno ir žemės ūkio produktų 
importu, yra neteisingas, nors viešai 
skelbiama, jog Indija nesileis į kompromisus 
dėl žemės ūkio ir pieno produktų įtraukimo į 
LPS. Derybos buvo sutelktos tik į abipusiai 
naudingus prekybos elementus, ir atrodo, kad 

https://www.livemint.com/news/india/india-
will-safeguard-agri-dairy-sectors-while-
negotiating-ftas-11641496320973.html  

 



Indija nepateikė Australijai jokio pasiūlymo 
pieno ar žemės ūkio sektoriuose. 

2022-01-11 Pasaulio bankas išlaikė savo prognozę, kad 
Indijos BVP augimas 2021–2022 finansiniais 
metais sieks 8,3%. Be to, Pasaulio bankas 
padidino savo prognozes 2022-23 ir 2023-24 
finansiniams metams atitinkamai 8,7% ir 
6,8%. Pažymėtina, kad šios augimo 
prognozės iš esmės rodo, kad Indija pasiekė 
priešpandeminį lygį. 

Pasaulio banko prognozės pateiktos po to, kai 
Indijos vyriausybės išankstiniais 
skaičiavimais prognozuojama, kad šiais 
finansiniais metais, pasibaigusiais 2022 m. 
kovo mėn., Indijos BVP augs 9,2 %. 
Jungtinių Tautų Pasaulio ekonomikos 
padėties ir perspektyvų 2022 m. ataskaitoje 
(WESP) teigiama, kad tikimasi, jog Indijos 
BVP augs 6,5 % 2022 finansiniais metais, o 
tai yra mažiau, palyginus su numatytu 8,4 % 
augimu 2021 finansiniais metais. 

https://www.business-
standard.com/article/economy-policy/world-
bank-upgrades-india-s-gdp-growth-forecast-to-
8-7-for-fy23-122011101485_1.html  

 

2022-01-12 Indija ir Pietų Korėja nusprendė sudaryti 
dvišalės išsamios ekonominės partnerystės 
sutarties (CEPA) atnaujinimą. Bendrame 
pareiškime teigiama, kad Korėjos ir Indijos 
prekybos ministrai surengė plačias diskusijas 
dvišalės prekybos ir investicijų klausimais. 
Ministrai susitarė suteikti naują impulsą 
diskusijoms dėl CEPA atnaujinimo derybų ir 
taip pat skatinti plačią B2B sąveiką prekybos 
ir investicijų srityse tarp dviejų šalių 
pramonės lyderių. Ministrai taip pat susitarė 
spręsti abiejų šalių pramonės išsakytus 
sunkumus. 

https://www.livemint.com/economy/india-
korea-resolve-to-conclude-upgradation-of-
bilateral-trade-pact-soon-11641916602976.html  

 

2022-01-14 Indijos prekių eksportas 2021 m. gruodį 
išaugo 39% iki 37,8 mlrd. USD nuo 27,22 
mlrd. USD prieš metus. Importas taip pat 
išaugo 39% iki 59,48 mlrd. USD. 
Apskaičiuota, kad bendras Indijos eksportas 
(prekių ir paslaugų kartu) gruodžio mėn. 
sudarė 57,87 mlrd. Bendras importas gruodį 

https://www.htsyndication.com/mint/article/m
erchandise-exports-rise-39percent-in-
december/57539517  

 



sudarė 72,35 mlrd. USD, t. y. 34% daugiau 
nei 2019 m. 

2022-01-14 Indija ir Jungtinė Karalystė pradėjo oficialias 
derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo 
(LPS), kad per dešimt metų padvigubėtų 
dabartinė 50 mlrd. dvišalė prekyba. Indija 
nori daugiau galimybių indams gyventi ir 
dirbti Didžiojoje Britanijoje, o bet koks 
prekybos susitarimas gali apimti derybas dėl 
taisyklių sušvelninimo ir mokesčių mažinimo 
Indijos studentams ir specialistams, 
vykstantiems į JK. JK Vyriausybė nori, kad 
britų įmonės galėtų parduoti daugiau 
produktų, tokių kaip viskis, Indijai. Taip pat 
norima, kad Indija taptų didesne JK žaliųjų 
technologijų ir britų paslaugų pirkėja. Tačiau 
pradėdamas derybas Indijos prekybos 
ministras Piyushas Goyalas sakė, kad idėja 
buvo sudaryti išankstinį susitarimą, ir atmetė 
galimybę, kad bet koks opus klausimas taps 
susitarimo nutraukimu, nes abi pusės yra 
sutelkusios dėmesį į didžiules abipusės 
naudos galimybes, kurias pasiūlys 
susitarimas. Jis pridūrė, kad abi šalys 
galutinai suformulavo ir oficialiai patvirtino 
siūlomo laisvosios prekybos susitarimo 
sąlygas, kad galėtų pradėti derybas.  

https://www.livemint.com/economy/india-uk-
kick-off-formal-free-trade-deal-negotiations-
11642075816919.html  

 

2022-01-19 Indija pratęsė 500 mln. USD kredito liniją Šri 
Lankai skubiai importuoti kurą iš Indijos, 
praėjus kelioms dienoms po to, kai suteikė 
900 mln. USD pagalbą kaimynei, patiriančiai 
vieną didžiausių ekonomikos nuosmukių. Šis 
pranešimas paskelbtas po virtualaus Indijos 
užsienio reikalų ir Šri Lankos finansų reikalų 
ministrų susitikimo, kai jie peržiūrėjo Iš 1,5 
mlrd. USD 500 mln. USD buvo skirta degalų 
importui.  

https://www.thehindu.com/business/Economy/i
ndia-extends-another-500-million-loc-to-sri-
lanka-for-emergency-fuel-
import/article38289095.ece  

 

2022-01-21 Tikėtina, kad Indijos žemės ūkio produktų 
eksportas 2022 finansiniais metais pasieks 
rekordinį 50 mlrd. USD. 2021 finansiniais 
metais Indija eksportavo žemės ūkio 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/agriculture/farm-exports-expected-to-
touch-record-50-
billion/articleshow/89029430.cms?from=mdr  

 



produktų už 41,25 mlrd. USD, t. y. 17 % 
daugiau nei 35,16 mlrd. USD 2019–2020 m. 

Tikėtina, kad ryžių eksporto vertė sieks 9,5 
milijardo JAV dolerių, o tai sudaro apie pusę 
pasaulinės ryžių eksporto rinkos, sakė 
pareigūnai ir pridūrė, kad ne Basmati ryžių 
eksportas greičiausiai sieks 5,8 milijardo 
dolerių. 

2022-01-22 Remiantis Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros 
konferencijos (UNCTAD) ataskaita, 
tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai į 
Indiją 2021 m., palyginus su 2020 m. 
sumažėjo 26 proc., nes 2020 m. užfiksuoti 
dideli susijungimų ir įsigijimų sandoriai 
nepasikartojo. Tuo tarpu pasauliniai TUI 
srautai 2021 m. stipriai šoktelėjo nuo 929 
mlrd. iki 1,65 mlrd. USD. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/finance/fdi-flows-to-india-slip-26-in-
2021-un-report/articleshow/89010898.cms  

 

2022-01-24 Investicijos iš Kinijos į Indijos startuolių 
ekosistemą 2021 m. išaugo. Kinijos rizikos 
kapitalo, privataus kapitalo, greitintuvų (angl. 
accelerators) ir inkubatorių investicijos 
sudarė 14,13 mlrd. USD 2021 m., palyginti su 
3,95 mlrd. USD 2020 m. Tuo tarpu 2019 m. 
Kinijos investuotojai investavo 6,68 mlrd. 
USD į Indijos startuolius, sudarydami 232 
sandorius. Tai daroma net tada, kai Indijos 
valdžios institucijos atidžiai tikrino Kinijos 
investicijas turinčias įmones. Praėjusiais 
metais kelios populiarios programos, 
įskaitant „TikTok“, buvo uždraustos dėl 
saugumo problemų.  

https://www.thehindubusinessline.com/info-
tech/chinese-investments-into-indian-startups-
hit-a-3-year-high-in-2021/article64937879.ece  

 

2022-01-26 Tarptautinis valiutos fondas (TVF) sumažino 
Indijos ekonomikos augimo prognozę 
einamiesiems fiskaliniams metams, kurie 
baigiasi kovo 31 d., iki 9%, prisijungdamas 
prie daugybės agentūrų, kurios sumažino 
savo prognozes dėl susirūpinimo dėl naujos 
koronaviruso atmainos plitimo poveikio 
verslui. TVF yra mažesnė nei 9,2%, kaip 
prognozavo Indijos Vyriausybės Centrinė 
statistikos tarnyba, ir 9,5%, kaip apskaičiavo 
Indijos rezervų bankas. TVF taip pat 

https://www.business-
standard.com/article/economy-policy/omicron-
effect-imf-cuts-india-s-gdp-forecast-for-fy22-to-
9-from-9-5-122012501474_1.html  

 



prognozuoja 7,1% kitų finansinių metų (nuo 
2022 m. balandžio mėn. iki 2023 m. kovo 
mėn.) Pažymėtina, kad šios augimo 
prognozės iš esmės rodo, kad Indija pasieks 
priešpandeminį lygį iki 2021 m. pabaigos. 

2022-01-26 Nepaisant Indijos pastangų sumažinti 
priklausomybę nuo importo iš Kinijos, vis 
labiau pabrėžiant savarankiškumą ir didėjant 
įtampai pasienyje, 2021 m. dvišalė prekyba 
išaugo 43,3 % – tais metais buvo rekordiškai 
didelis eksportas į Kiniją ir importas iš 
Kinijos. Remiantis Kinijos generalinės 
muitinės administracijos duomenimis, 
Indijos importas iš Kinijos 2021 
kalendoriniais metais padidėjo iki 97,5 mlrd. 
2021 m. importas išaugo 30,3 %, palyginti su 
2019 m. Indijos eksportas į Kiniją taip pat 
išaugo iki rekordinio lygio – 28,1 mlrd. USD 
2021 m., t. y. 34,9 % daugiau nei 2020 m. 
Eksportas į Kiniją 2021 m. buvo 56,5 % 
didesnis nei 2019 m. duomenimis, bendra 
Indijos prekybos su Kinija vertė 2021 m. 
buvo 125,7 mlrd. Dėl didelio importo 
padidėjimo Indijos prekybos su Kinija 
deficitas 2021 m. buvo rekordiškai aukštas – 
69,4 mlrd. USD, palyginti su 45,9 mlrd. USD 
2020 m. ir 56,8 mlrd. 

https://indianexpress.com/article/business/econ
omy/amid-bilateral-chill-india-china-trade-
marks-record-surge-in-2021-7741805/  

 

2022-02-01 Indijos finansų ministerija pristatė 2022–
2023 m. šalies biudžetą (Indijoje finansiniai 
metai skaičiuojami nuo balandžio 1 d. iki 
kovo 31 d.). Biudžetą sudarytų 39,45 
trilijonai rupijų (~470 mlrd. eurų), apie 10 
mlrd. eurų didesnis nei praėjusiais metais. 
Šiemet biudžetas daugiau fokusuosis į 
skaitmenizaciją, startuolius, šalies 
infrastruktūros (kelių, uostų) gerinimą ir 
plėtrą. Taip pat norima mažinti šalies karo 
pramonės importą, – visa tai siejama su 
tolesne Indijos premjero N. Modi „Made in 
India“ idėja. Fiskalinis deficitas siekiama, jog 
būtų 6,4 proc. Teigiama, jog biudžetas 
daugiau subalansuotas aukštesniajai, 
didesnes pajamas gaunančiai visuomenės 

https://www.livemint.com/budget/news/budget
-2022-highlights-here-are-the-key-changes-
announced-by-fm-sitharaman-
11643699914642.html  

 



daliai. Biudžetą dar turės patvirtinti 
parlamentas 

2022-02-01 Šiemet Indijos rezervinis bankas išleis e-
rupiją – vienintelę pripažintą skaitmeninę 
valiutą šalyje, veikiančią blokų grandinės 
principu. 

https://timesofindia.indiatimes.com/business/in
dia-business/budget-2022-india-will-have-its-
own-digital-rupee-this-year-says-
fm/articleshow/89267304.cms  

 

2022-02-02 Indija planuoja toliau pirkti trąšas iš 
Baltarusijos rupijomis sudarant dvišalį abiejų 
šalių susitarimą. Indija pasiūlė „Baltarusijos 
trąšų kompanijai“ atsidaryti sąskaitą 
rupijomis, kad per Indijos valstybinį banką 
būtų tęsiama prekyba trąšomis. Susitarimas 
gali įvykti per vasario mėnesį. Indijos 
pareigūnai, dalyvaujantys derybose, 
neatskleidžia savo tapatybių. Per metus Indija 
importuodavo nuo 4 iki 5 mln. tonų trąšų iš 
Baltarusijos. 

https://economictimes.indiatimes.com/industry
/indl-goods/svs/chem-/-fertilisers/india-may-
buy-potash-from-belarus-in-rupees-as-
sanctions-hit-minsk/articleshow/89294251.cms  

 

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


