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Sausio–kovo mėn. ketvirčio BVP augimas https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
siekė 4,1 % per metus, palyginti su 5,4 % onomy/indicators/gdp-grows-by-8-7-in-fy22-q4praėjusį ketvirtį. Šį ketvirtį buvo daug įvykių, gdp-slows-to-4-1/articleshow/91914997.cms
kurie sukrėtė ekonomiką, pradedant Omicron
banga sausio pradžioje, vėliau Rusijos
agresijos prieš Ukrainą įtaka pasaulinėms
tiekimo grandinėms ir baigiant kovo karščio
banga. Tai neabejotinai paveikė BVP
skaičius, tačiau visas šių įvykių poveikis dar
neatsispindi.
DATA

Sektorių srityje gerai pasirodė žemės ūkio ir
pramonės sektoriai. Pirmiesiems kovo
karščio bangos poveikis bus jaučiamas
stipriau balandžio-birželio mėn. Tuo tarpu
paslaugų augimas šį ketvirtį augo mažesniu
tempu, labiausiai dėl Omicron poveikio.
Per visus 2021–22 finansinius metus (2021
m. balandžio mėn. – 2022 m. kovo mėn.)
augimas siekė 8,7 %, palyginti su praėjusių
metų 6,6 % sumažėjimu. Taigi Indija 22
finansiniais metais tapo greičiausiai augančia
pagrindine pasaulio ekonomika. Ekonomistai
atkreipė dėmesį, kad nors Indijos BVP lygis
dabar yra didesnis nei 2020 m. kovo mėn.
prieš pandemiją, pagal ilgalaikes tendencijas
ekonomika vis dar nėra visiškai atsigavusi.
Pažymėtina, kad Indijos BVP jau lėtėjo dar
prieš pandemiją. Be to, besitęsianti
geopolitinė įtampa ir ekstremalūs oro
reiškiniai, darantys didelį infliacinį spaudimą
ekonomikai ir pradeda stipriai paveikti kitas
fiskalines prognozes, o dauguma jų rodo
mažėjimo trajektoriją. Nors dauguma
analitikų dabar prognozuoja 7–7,5 % augimą
2022–23 finansiniams metams, kai kurie
netgi prognozuoja mažesnį nei 7 % augimą.
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Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad https://www.livemint.com/industry/energy/indi
vyriausybė gali netrukus pradėti derybas su a-eyes-coal-import-from-russia-australiaRusija, Australija, Indonezija ir Pietų Afrika, indonesia-11654023787823.html
kad padėtų valstybinei Coal India Ltd
importuoti anglį su nuolaida, nes tai yra itin
svarbi žaliava, siekiant išvengti kuro trūkumo
šalies įtemptose elektrinėse ir sukurti
buferinių atsargų. Indija pasirinko importo
maršrutą tarp vyriausybių, nes vietinės
atsargos nepajėgs patenkinti kasdienio
elektrinių degalų tiekimo poreikių ir sukaupti
pakankamai atsargų birželio–rugsėjo mėn.
musonų sezonui, kai kasyba ir anglies
tiekimas sulėtės dėl smarkių liūčių ar
potvynių.
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Pasaulio
bankas
sumažino
Indijos
ekonomikos augimo prognozę 2022–23
finansiniams
metams
nuo
anksčiau
prognozuotų 8% iki 7,5% dėl didėjančios
infliacijos, tiekimo grandinės sutrikimų ir
nuolatinės geopolitinės įtampos. Tuo tarpu
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (EBPO) prisijungė prie Pasaulio
banko ir smarkiai sumažino Indijos augimą
iki 6,9% 2023 finansiniais metais, palyginti
su 8,1% anksčiau.

https://www.businessstandard.com/article/news-cm/oecd-slashesindia-growth-forecast-to-6-9-in-fy23122060900255_1.html
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Remiantis naujausia Jungtinių Tautų
prekybos ir plėtros konferencijos ataskaita
apie Pasaulio investicijų ataskaitą, Indija
pernai išliko tarp didžiausių pasaulio
ekonomikų tiesioginių užsienio investicijų
(TUI) atžvilgiu, nepaisant to, kad įplaukos
sumažėjo 26%. 2021 m. TUI įplaukos šalyje
sumažėjo 19 mlrd. USD iki 45 mlrd. USD. Be
Indijos, kitos šalys, kurios buvo pagrindiniai
TUI investicijų centrai, buvo JAV, Kinija,
Honkongas, Singapūras, Kanada, Brazilija,
Pietų Afrika, Rusija ir Meksika. Nepaisant
sumažėjusių TUI įplaukų, Indijoje paskelbta
keletas
naujų
tarptautinių
projektų
finansavimo sandorių – 108 projektai,
palyginti su 20 projektų per pastaruosius 10
metų,
rašoma
agentūros
ataskaitoje.

https://www.livemint.com/news/india/indiaamong-top-10-investment-hubs-for-fdis-in2021-despite-falling-inflows11654782784442.html

Daugiausia projektų, apie kuriuos buvo
pranešta su užsienio finansavimu Indijoje,
buvo 23 atsinaujinančios energijos srityje.
Kiti dideli projektai apima plieno ir cemento
gamyklos statybą.
2022-06-13

Indijos naftos perdirbimo įmonės gegužę
nupirko 18% visos Rusijos eksportuotos
žaliavos, o prieš Ukrainos invaziją – 1%,
sakoma Helsinkyje įsikūrusios tyrimų
agentūros Energijos ir švaraus oro tyrimų
centro (CRECA) ataskaitoje. Tačiau didelės
Rusijos naftos nuolaidos sužadino Indijos
naftos perdirbėjų apetitą rusiškai naftai, kuri
tradiciškai nebuvo laikoma konkurencinga.
Didžiausias Indijos pirkėjas yra „Reliance
Industries Jamnagar“ naftos perdirbimo
gamykla, kuri gegužę iš Rusijos gavo 27%
savo naftos, palyginti su mažiau nei 5% prieš
balandžio mėn. Ataskaitoje teigiama, kad
didelė dalis naftos buvo reeksportuota iš
Džamnagaro. „Maždaug 20 proc. eksportuotų
krovinių iškeliavo į Sueco kanalą, o tai rodo,
kad jie keliauja į Europą arba JAV.
Nustatėme siuntas į JAV, Prancūziją, Italiją ir
JK“. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad ES
išlieka didžiausia rusiško iškastinio kuro
vartotoja. ES nupirko 61% Rusijos iškastinio
kuro eksporto, o Indija įsigijo tik už 3,4 mlrd.
Rusija yra antra didžiausia Indijai naftą
teikianti šalis, nustumdama Saudo Arabiją į
trečią vietą, bet vis dar atsilieka nuo Irako,
kuris išlieka didžiausiu naftos eksportuotoju į
Indiją.

https://economictimes.indiatimes.com/industry
/energy/oil-gas/india-buys-18-of-all-russiacrudeexports/articleshow/92189499.cms?from=mdr
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Indijos prekybos deficitas gegužės mėn.
padidėjo iki 24,29 mlrd. USD nuo 6,53 mlrd.
USD prieš metus. Gegužės mėnesio prekybos
deficitą padidino išaugęs importas, kuris per
metus išaugo 62,83% iki 63,22 mlrd. USD, o
eksportas išaugo 20,55% iki 38,94 mlrd.
USD.

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/foreign-trade/indias-may-trade-deficitwidens-to-24-29billion/articleshow/92223947.cms?from=mdr
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Birželio 17 d. atnaujintos ES ir Indijos https://www.livemint.com/news/india/india-eulaisvosios prekybos susitarimo, investicijų resume-free-trade-talks-after-9-year-lullapsaugos susitarimo (IPA) ir susitarimo dėl 11655535864950.html

geografinių rodiklių (GI) derybos sulaukė
didelio dėmesio Indijoje. Briuselyje derybas
atnaujino Indijos prekybos ir pramonės
ministras Piyushas Goyalas ir Europos
Komisijos vykdomasis viceprezidentas
Valdis Dombrovskis. Pirmasis derybų
raundas prasidėjo Naujajame Delyje birželio
27 d.
Indijos ir ES prekyba prekėmis 2021–2022
m. pasiekė aukščiausią visų laikų vertę –
116,36 mlrd. USD, o per metus išaugo 43,5%.
Indijos eksportas į ES 2021–2022 finansiniais
metais šoktelėjo 57% iki 65 mlrd. Indijos
prekybos ministras Goyalas sakė, kad šių
paktų įgyvendinimas padėtų atskleisti didelį
neišnaudotą potencialą stiprinti ekonominius
ryšius tarp dviejų regionų. Paklaustas apie
pagrindinius Indijos poreikius, jis sakė, kad
Indija nori bendradarbiauti su pasauliu dėl
modernių produktų ir pažvelgti į sritis,
kuriose ji gali laimėti naujų technologijų ir
investicijų srityje. Jis pridūrė, kad buvo
laikas, kai Indija buvo „ypač jautri“ tokiais
klausimais kaip lyčių lygybė ir tvarumas,
tačiau per pastaruosius kelerius metus šalis
parodė pasauliui „labai gilų įsipareigojimą
šioms temoms“.
Tuo tarpu Sąjungos ministras Piyushas
Goyalas neseniai pakartojo, kad laisvosios
prekybos susitarimą tarp Indijos ir Jungtinės
Karalystės sudarys iki šių metų lapkričio
mėn. Atskirai Didžiosios Britanijos ministras
pirmininkas Borisas Johnsonas pareiškė, kad
siūlomas prekybos susitarimas su Naujuoju
Deliu bus didžiausias iki šiol po „Brexit“.
2022-06-20

Anot žiniasklaidos, keli didieji Indijos
bankai, įskaitant Canara Bank, Bank of
Maharashtra ir UCO Bank, greičiausiai
susijungs su Rusijos bankais, kuriems
netaikomos
Vakarų
sankcijos,
kad
palengvintų dvišalius mokėjimus. Šie Indijos
bankai veikiausiai atidarys sąskaitas savo
Rusijos bankuose ir atvirkščiai, kaip buvo

https://economictimes.indiatimes.com/industry
/banking/finance/banking/indian-banks-mayjoin-hands-with-russia-lenders-not-hit-bysanctions/articleshow/92324935.cms?from=mdr

nuspręsta Naujajame Delyje vykusiuose
susitikimuose, siekiant užtikrinti sklandų
prekybos srautą nepažeidžiant ekonominių
sankcijų Rusijai dėl karo Ukrainoje.
Tikimasi, kad Indijos rezervų bankas
paskelbs veiklos aplinkraštį, paruošdamas
tam kelią.
2022-06-23

Indijos žiniasklaida taip pat atkreipė dėmesį į
prezidento Vladimiro Putino pareiškimą
BRICS verslo forume, kad vyksta derybos
tarp Maskvos ir Naujojo Delio dėl Indijos
mažmeninės prekybos tinklų kūrimo
Rusijoje. Tačiau Putinas neatskleidė, kurios
iš šių Indijos grandinių gali ateiti į Rusiją.
Kitoje naujienų ataskaitoje nurodyta, kad
Indija siekia panaudoti savo farmacijos
gamybą, kad užpildytų vaistų pasiūlos spragą
Rusijoje, kuri nukentėjo Vakarų sankcijos.
Ataskaitose teigiama, kad Indijos prekybos
skatinimo taryba paprašė Indijos vaistų
gamybos asociacijos paskatinti įmones
pasinaudoti galimybe ir įsitvirtinti kaip
patikimiems partneriams Rusijos rinkoje.
Pagal strategiją Indijos farmacijos delegacija
kitą mėnesį išvyks į Rusiją susitikti su
Rusijos kolegomis.
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Indija iš Rusijos importavo apie 3,5 tūkst. https://indianexpress.com/article/india/amidtonų diamonio fosfato (DAP) trąšų, kurios sanctions-russia-becomes-indias-top-dapbus atgabentos balandžio–liepos mėnesiais. fertiliser-supplier-7999606/
Sutartis dėl importo sudarė Indian Potash Ltd,
Rashtriya Chemicals & Fertilizers, Chambal
Fertilizers ir Krishak Bharati Cooperative už
920–925 USD už toną kainą, pridėjus frachtą
(CFR). Kai kurių ekspertų teigimu, Indija,
sudariusi sutartį su Rusijos „PhosAgro“ DAP
už 920 USD už toną CFR (tai taip pat yra
kainos viršutinė riba, kurią vyriausybė
nustatė importuotojams), greičiausiai darys
spaudimą kitiems tiekėjams, ypač Maroko
OCP grupei, Kinijos YUC ir Saudo Arabijos
Ma. Adenas ir SABIC. Jiems gali tekti
sumažinti kainas, kad išlaikytų rinkos dalį.

https://economictimes.indiatimes.com/news/in
dia/indian-retail-chains-in-russia-in-offingrussian-it-cos-expanding-presence-in-indiaputin/articleshow/92399513.cms?from=mdr
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