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Išsamios
ekonominės
partnerystės https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
susitarimas (CEPA) tarp Indijos ir JAE onomy/foreign-trade/india-uae-free-trade-pactįsigaliojo gegužės 1 d., leidžiantis didžiajai comes-into-force/articleshow/91236888.cms
daliai Indijos eksporto į JAE patekti be muito.
Į CEPA įtraukti 1157 produktai, įskaitant
pieno produktus, vaisius, daržoves ir riešutus.
Kiti produktai, įtraukti į išimčių sąrašą, yra
juvelyriniai dirbiniai, išskyrus 2,5 tonos
kvotą auksiniams papuošalams, taip pat
arbata, kava, prieskoniai, naftos vaškas ir
koksas, natūralus kaučiukas, žaislai,
padangos,
dauguma
automobilių
komponentų,
medicinos
prietaisų
ir
televizorių, vamzdžių, pranešė ministerija.
Tikimasi, kad 2022 m. vasarį pasirašyta
CEPA bendra dvišalės prekybos prekėmis
vertė per penkerius metus padidės iki daugiau
nei 100 mlrd. USD, o paslaugų prekyba – iki
daugiau nei 15 mlrd.
DATA

2022-05-04

Indijos prekių eksportas išliko stiprus ir https://www.livemint.com/economy/tradebalandį užfiksavo didžiausią visų laikų deficit-widens-in-apr-on-high-global-commodityskaičių, tačiau dėl užsitęsusio Rusijos ir prices-11651605634615.html
Ukrainos konflikto importo vertės prekybos
deficitas šiek tiek padidėjo, palyginus su
ankstesniu mėnesiu. Prekių eksportas
balandį, palyginus su 2012 m., išaugo 24,2 %
ir pasiekė trečią aukščiausią lygį, kuris kada
nors siekė 38,2 mlrd. USD dėl išaugusių
prekių kainų. Praėjusį mėnesį buvo išvežtos
rekordinės siuntos – 42,2 mlrd. Balandžio
mėn. importas išaugo 26,6 % iki 58,3 mlrd.
USD, todėl per mėnesį prekybos deficitas
siekė 20,1 mlrd. USD (nuo 18,69 mlrd. USD
kovo mėn.).

2022-05-04

Indijos paslaugų eksportas 2021–2022 https://www.thehindu.com/business/servicesfinansiniais metais pasiekė naują rekordą – exports-set-a-new-record-of-2544-bn-in-2021254,4 mlrd. USD, pranešė Prekybos 22/article65382088.ece

ministerija. Kovo mėnesį eksportas taip pat
pasiekė aukščiausią lygį – 26,9 mlrd. USD.
Daugiausia eksportuojama telekomunikacijų,
kompiuterių ir informacijos paslaugos, kitos
verslo, taip pat transporto paslaugos.
2022-05-05

Ministras Pirmininkas Narendra Modi https://www.livemint.com/news/india/pmgegužės 2–4 dienomis lankėsi Vokietijoje, modi-s-europe-tour-concludes-thanks-macronDanijoje ir Prancūzijoje. Pirmajame savo for-france-visit-11651713210596.html
vizito etape Vokietijoje premjeras Modi
surengė dvišales diskusijas su Vokietijos
kancleriu Olafu Scholzu, šeštosiose Indijos ir
Vokietijos tarpvyriausybinėse konsultacijose.
Iš viso buvo pasirašyti devyni susitarimai tarp
Indijos ir Vokietijos, įskaitant Bendrą
ketinimų deklaraciją (JDI) dėl ekologiškos ir
tvaraus vystymosi partnerystės, pagal kurią
Vokietija sutiko iš anksto įsipareigoti skirti
10 milijardų eurų naujos ir papildomos
pagalbos vystymuisi Indijai iki 2030 m. Abi
šalys išreiškė tvirtą paramą būsimoms ES ir
Indijos deryboms dėl laisvosios prekybos
susitarimo, investicijų apsaugos susitarimo ir
susitarimo dėl geografinių nuorodų. Indija ir
Vokietija taip pat įsipareigojo prisidėti prie
PPO reformos. Antrąją savo vizito dieną
Indijos Premjeras atvyko į Kopenhagą,
susitiko su Danijos Ministre Pirmininke
Mette Frederiksen, abi šalys oficialiai
pasirašė ketinimų deklaraciją (DoI) dėl
migracijos
ir
mobilumo,
supratimo
memorandumą (SM) dėl bendradarbiavimo
įgūdžių tobulinimo, profesinio mokymo ir
verslumo srityse ir energetikos politikoje.
dialogas ministrų lygiu tarp dviejų šalių.
Trečiąją dieną premjeras Modi dalyvavo
antrajame Indijos ir Šiaurės šalių viršūnių
susitikime
su
Norvegijos,
Švedijos,
Islandijos, Suomijos ir Danijos ministrais
pirmininkais. Viršūnių susitikimo metu
įsipareigojo toliau gilinti Šiaurės šalių ir
Indijos bendradarbiavimą ir daugiausia
dėmesio skyrė svarbiausiems su tarptautine
taika ir saugumu susijusiems klausimams,
įskaitant konfliktą Ukrainoje, daugiašalį

bendradarbiavimą, žaliąjį perėjimą ir klimato
kaitą.
ekonomika,
inovacijos
ir
skaitmeninimas. Prieš pat savo išvykimą
premjeras Modi Paryžiuje susitiko su
Prancūzijos
prezidentu
Emmanueliu
Macronu. Abu lyderiai aptarė įvairius
dvišalius klausimus, įskaitant gynybą,
kosmosą,
civilinį
branduolinį
bendradarbiavimą ir žmonių tarpusavio
ryšius, taip pat regioninius ir globalius
klausimus.
2022-05-06

Pasak Indijos žiniasklaidos, Rusija pasiūlė
atgaivinti dešimtmečių senumo praktiką
pateikti „popierinį akredityvą“ (angl. Letter
of Credit), nes siekia užtikrinti nenutrūkstamą
eksportą iš Indijos per valstybės skolos rupijų
mechanizmą, skirtą Indijos valstybės skolai
padengti – Indija Rusijai leistų 9-10%
valiutos
kurso
nuolaidą
Rusijos
importuotojams. Jei pasiūlymas bus priimtas,
eksportas į Rusiją greičiausiai padidės. Be to,
ataskaitose teigiama, kad Rusijos bankas ir
Indijos rezervų bankas (RBI) dabar tiria, kaip
tai padaryti, ir kartu laikytis tarptautinių
sankcijų.

2022-05-11

Anot žiniasklaidos, nuo vasario 24 d. Indijos https://www.financialexpress.com/economy/tra
importas iš Rusijos išaugo daugiau nei tris de-in-the-times-of-war-imports-from-russia-risekartus – iki 4,67 mlrd. USD. Kai kurie 3x-since-ukraine/2519584/
preliminarūs duomenys rodo, kad nuo vasario
24 d. iki gegužės 8 d. Indijos žalios naftos
pirkimai iš Rusijos šoktelėjo 393% iki 1,86
mlrd. JAV dolerių, o naftos produktų – 175%
iki 560 mln. Panašiai, anglies, kokso, briketų
ir kt. importas išaugo 277% iki 630 mln.
USD, o trąšų pirkimas išaugo kelis kartus –
nuo 43 mln. USD iki 376 mln. Keletas kitų
žiniasklaidos pranešimų teigia, kad Rusijos
importuotojai kreipiasi į mažas Indijos
įmones, siekdami gauti šviežių produktų,
automobilių dalių, medicinos prietaisų ir kitų
svarbių prekių, kurių dėl tarptautinių sankcijų
vis mažėja.

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/foreign-trade/russia-proposes-to-reviveold-system-to-submit-documents-as-it-mayboost-indias-exports/articleshow/91352309.cms

2022-05-10

Indijos finansų ministrė Nirmala Sitharaman https://www.livemint.com/news/india/india-ispareiškė, kad Indija tiria naujas maistinio exploring-new-markets-to-import-edible-oilaliejaus importo rinkas, sutrikus tiekimui iš sitharaman-11652202435855.html
Ukrainos ir Indonezijos. Ministrė taip pat
paragino pramonę ieškoti naujų savo
eksporto rinkų, kad užpildytų pasiūlos
spragas, kurias po karo paliko Rusija ir
Ukraina. Indonezija uždraudė palmių aliejaus
eksportą, kuris sudaro beveik pusę viso
Indijos maistinio aliejaus importo. Ukraina
taip pat uždraudė saulėgrąžų aliejaus
eksportą. Šios dvi šalys sudarė beveik 65%
viso Indijos metinio maistinio aliejaus
importo.

2022-05-11

Didėjant naftos kainoms ir lėtesniam https://www.livemint.com/economy/morganpasauliniam augimui, Morgan Stanley stanley-cuts-india-s-gdp-growth-forecast-forbendrovė sumažino Indijos BVP augimo fy23-and-fy24-11652254157873.html
prognozes iki 7,6 % 2023 finansiniams
metams ir iki 6,7 % 2024 finansiniams
metams.

2022-05-11

Balandį Indija eksportavo rekordinį 1,4 mln.
tonų kviečių kiekį, suteikdama tam tikrą
pagalbą grūdų rinkoms. Indija, antra pagal
dydį pasaulyje kviečių gamintoja, 2021–2022
m. finansiniais metais eksportavo rekordinius
7 mln. tonų grūdų. Indija šiuo metų laiku yra
vienintelė pagrindinė kviečių tiekėja, o jos
grūdų eksportas išaugo po Rusijos invazijos į
Ukrainą.

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/foreign-trade/india-sells-record-1-4million-tonne-wheat-in-april-could-export-1-5mt-in-may/articleshow/91476484.cms

Vyriausybė taip pat paskelbė, kad Indija siųs
prekybos delegacijas į devynias šalis,
įskaitant Maroką, Tunisą ir Indoneziją, kad
ištirtų galimybes padidinti kviečių siuntimus,
nes 2022–2023 m. ketina eksportuoti 10 mln.
tonų grūdų.
2022-05-12

Indija ir Kanada surengė penktąjį ministrų
dialogą dėl prekybos ir investicijų ir oficialiai
susitarė paspartinti derybas dėl laisvosios
prekybos susitarimo tarp dviejų šalių, siekiant
paskatinti prekybą prekėmis ir paslaugomis.
Ministrai anksčiau susitarė oficialiai
atnaujinti derybas dėl Indijos ir Kanados

https://www.hindustantimes.com/indianews/who-must-be-reformed-pm-modi-atsecond-global-covid-summit-top-quotes101652373394141.html

visapusės
ekonominės
partnerystės
susitarimo (CEPA) ir taip pat apsvarstyti
tarpinį susitarimą arba ankstyvos pažangos
prekybos susitarimą (EPTA).
2022-05-12

Per antrojo pasaulinio virtualaus Covid
viršūnių susitikimo įžanginį žodį ministras
pirmininkas Narendra Modi paragino stiprinti
ir reformuoti Pasaulio sveikatos organizaciją
(PSO), kad būtų sukurta stipresnė ir
atsparesnė pasaulinė sveikatos saugumo
architektūra. Jis taip pat paragino reformuoti
PSO vakcinų patvirtinimo procesą. Ministras
pirmininkas, dalyvavęs aukščiausiojo lygio
susitikime JAV prezidento Joe Bideno
kvietimu, pabrėžė Indijos vaidmenį kovojant
su koronaviruso pandemija ir teigė, kad Indija
vykdo didžiausią skiepijimo kampaniją
pasaulyje, pilnai paskiepyta 90% suaugusių
gyventojų Indijoje.

https://www.hindustantimes.com/indianews/who-must-be-reformed-pm-modi-atsecond-global-covid-summit-top-quotes101652373394141.html

2022-05-13

Indija derėsis su Šri Lanka dėl šios salos
šalies 1,3 milijardo USD kredito linijos
restruktūrizavimo, siekdama padėti savo
pietinei kaimynei kovoti su ekonomikos
krize. Indijos vyriausybė remia Indijos
eksporto importo banko (Indijos EXIM
banko) kontrolės liniją. Tikslios paskolos
sąlygos bus galutinai nustatytos derybose,
kurias vykdys Indijos vyriausybė ir kuriose
dalyvaus EXIM bankas.

https://www.businessstandard.com/article/economy-policy/talksplanned-for-india-to-restructure-1-3-bn-creditline-to-sri-lanka-122051201183_1.html

2022-05-19

Indijos valstybinės bendrovės „Hindustan https://www.livemint.com/market/commodities
Petroleum Corp.“ pirmininko teigimu, Indija /indian-govt-in-talks-with-russian-over-cut-pricederasi su Rusija dėl susitarimo dėl naftos oil-deal-hpcl-chairman-11652976522754.html
pirkimo su nuolaidomis. Indija, trečia pagal
dydį pasaulyje naftos importuotoja ir
vartotoja. „Reuters“ skaičiavimais, nuo
Maskvos invazijos į Ukrainą vasario 24 d.
šalis jau nusipirko daugiau nei dvigubai
daugiau žalios naftos nei per visus 2021 m.
Kai kurie preliminarūs duomenys rodo, kad
nuo vasario 24 d. iki gegužės 8 d. Indijos
žalios naftos pirkimai iš Rusijos šoktelėjo
393% iki 1,86 mlrd. JAV dolerių, o naftos
produktų – 175% iki 560 mln. Tuo tarpu

Indijos ir Rusijos derybos tęsiasi dėl
alternatyvių mokėjimo mechanizmų.
2022-05-17

Pasak Indijos žiniasklaidos, Žuvininkystės,
gyvulininkystės ir pieno ministerija laikosi
tvirtos nuomonės, kad pienas ir pieno
produktai niekada neturėtų būti įtraukti į jokį
laisvosios prekybos susitarimą, siekiant
apsaugoti ūkininkų interesus. Siekdamas
toliau didinti pieno supirkimo kainas, nes per
pastaruosius šešis mėnesius smarkiai išaugo
sąnaudų sąnaudos, Indijos gyvulininkystės,
žuvininkystės ir pienininkystės valstybės
ministras Sanjeevas Balyanas pareiškė, kad
vyriausybė neturėtų leisti, kad pienas ir pieno
produktai taptų ES LPS dalimi.

2022-05-30

Remiantis naujausiais Indijos paskelbtais https://www.india-briefing.com/news/us2021–2022 finansiniais metais prekybos emerges-as-indias-largest-trade-partner-in-fyduomenimis, Indija pasiekė užsibrėžtą prekių 2022-surpasses-china-25190.html/
eksporto tikslą – 400 mlrd. USD (iš viso
421,89 mlrd. USD), o importas peržengė 600
mlrd. USD barjerą (iš viso 612,6 mlrd. USD).
Pirmą kartą bendra Indijos prekyba peržengė
1 trilijono dolerių ribą. 2021–2022 metais
JAV aplenkė Kiniją ir tapo pagrindine Indijos
prekybos partnere. Dvišalė prekyba tarp
Indijos ir JAV 2021–2022 m. siekė 119,42
mlrd. USD, palyginti su 80,49 mlrd. USD
2020–2021 m. Tuo pačiu laikotarpiu Indijos
abipusė prekyba su ES sudarė 116,35 mlrd.
USD, palyginti su 80,31 mlrd. USD. Dabar
ES yra antra pagal dydį Indijos prekybos
partnerė. Kinija prarado dvi vietas ir yra
trečia pagal dydį Indijos prekybos partnerė.
Bendra JAE prekyba sudarė 72,87 mlrd.
USD, palyginti su 43,3 mlrd. USD 2020–
2021 m., todėl tai yra ketvirta pagal dydį
Indijos prekybos partnerė.

https://www.businessstandard.com/article/current-affairs/indiashould-keep-dairy-products-out-of-all-freetrade-pacts-balyan-122051701157_1.html
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