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Šiomis dienomis viename po kito pateikiamuose euro zonos 2012 metų ekonomikos 

scenarijuose galima aptikti pasikartojančią prognozę: eksportas į Europą maž÷s, 
tod÷l didžiausias iššūkis verslui – ieškoti naujų rinkų ir klientų už ES ribų. Vieni 

ragina laikytis įsikibus Rusijos, kiti – ieškoti naujų galimybių Azijoje, pavyzdžiui, 
Indijoje.  
 

Indijos – Baltijos prekybos rūmai trečią 
kartą sureng÷ Lietuvos verslo misiją į 
Indiją. Ši šalis mūsų užsienio prekyboje vis 

dar užima kuklią vietą, o Lietuvos eksporto 
ir importo lentel÷je yra priskirta prie „kitų 
valstybių“.

Statistikos departamentas skelbia, kad 

2011 metų sausį – rugs÷jį į Indiją buvo 
eksportuota prekių už 277,9 mln. Lt, o tai 
yra daugiau nei per tą patį laiką į Kiniją – 

147,4 mln. Lt.

„Lifosos“ trąšos šiuo metu sudaro Lietuvos 
eksporto į Indiją liūto dalį. Likusi dalis tenka įvairioms smulkmenoms“, - eVersus informuoja 
Indijos –Baltijos prekybos rūmų direktorius Gediminas Citukas.

Kol kas Lietuvoje galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti įmones, kurios tarp savo 

prekybos partnerių turi Indiją. Mūsų verslo bendruomen÷ ją ir toliau vienbalsiai vadina 
sud÷tinga rinka, tačiau Citukas prognozuoja, kad jeigu nesul÷t÷s šiuo metu pasiektas su šia 

rinka bendravimo tempas, tai jau po metų užmegzti verslo kontaktai tur÷tų virsti realiais 
rezultatais.

„Indija labai atsargiai žiūri į Europą ir net į tokias mažas jos šalis, kaip Lietuva. Tod÷l 
nor÷dami pakeisti tokią pad÷tį stengiam÷s kuo daugiau su šia rinka bendrauti – kasmet 

organizuojame verslo misijas, o Lietuvoje apie šią šalį skaitome paskaitas, nes būtina 
suprasti jos žmonių mentalitetą“, - kalba Indijos –  Baltijos prekybos rūmų vadovas.

Neseniai vykusios verslo misijos į Indiją dalyviai pažym÷jo, kad Lietuva per mažai d÷mesio 
skiria vidutiniams ir mažesniems Indijos verslininkams. Lietuva stambiosioms indų 

kompanijoms kol kas negali pasiūlyti reikalingų produkcijos ir paslaugų apimčių, tod÷l 
lietuviams reikia orientuotis į vidutinius ir mažesnius indų verslininkus.

 

Ir sud÷tinga, ir brangu

 

Norint dirbti su Indija, investicijų valdymo bendrov÷s „Prudentis“ direktoriaus Audriaus 
Balaišio teigimu, reikia labai tiksliai žinoti, ką nori veikti toje rinkoje, nes ji iki šiol sunkiai 

įsileidžia užsienio investuotojus ir yra labai didel÷. Tod÷l siekiant joje įsikurti savarankiškai 
reik÷tų daug pastangų ir tai brangiai kainuotų.
 

„Konkuruoti Indijoje taip pat n÷ra paprasta, nes šios šalies verslas gamina pigiai ir lanksčiai 
– Lietuvoje nepopuliariose mažose pakuot÷se. Kaip antai, ten galima nusipirkti prekių tokiose 
pakuot÷se, kurių pakanka tik vienam kartui“, - eVersus pasakoja Balaišis. Tod÷l Lietuvos 

verslas gal÷tų galvoti tik apie aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s prekių eksportą. Be to, galima 
būtų išnaudoti ir aplinkybę, kad Indijoje did÷ja perkamoji galia, o tie naujieji pasiturintys 
žmon÷s gal÷tų tapti lietuviškos žem÷s ūkio produkcijos vartotojais.

„Indija taip pat laikoma žem÷s ūkio šalimi, tačiau jos žem÷s nualintos, o ūkininkai niekada 

n÷ra tikri, ar jiems pakaks vandens. Tuo tarpu Lietuva turi ir trąšų, ir pankesnes gamtines 
sąlygas, tod÷l po kiek laiko indai gal÷tų tapti mūsų žem÷s ūkio produkcijos pirk÷jais“, - sako 

Balaišis.

Kai kurie šaltiniai skelbia, kad 70% indų gyvena kaimuose ir yra priklausomi nuo žem÷s ūkio, 
o įsigyti žem÷s ūkio paskirties žem÷s užsieniečiams apskritai neleidžiama.  
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„Indija labai saugo savo rinką. Pavyzdžiui, ji iki šiol 
neįsileidžia didžiųjų pasaulio prekybos tinklų, 
argumentuodama, kad tai gali paskatinti nedarbą jų 
prekybos sektoriuje, kur vyrauja šeimynin÷s 
parduotuv÷s“, - sako investicijų valdymo bendrov÷s 
„Prudentis“ direktorius Audrius Balaišis.

 

Komentarai
Prašome užrisregistruoti, jei norite rašyti komentarą!

 
 

2012 padaug÷s komercijos ataš÷
Prekyba

2012 metais darbą prad÷s du nauji Lietuvos komercijos ataš÷ – 

Izraelyje ir Norvegijoje. Iš viso mūsų šaliai kitais metais svetur 

atstovaus 11 komercijos ataš÷. Šį ekonominio atstovavimo tinklą 

užsienyje sustiprins ir 6 VšĮ „Versli Lietuva“atstovai. Kitais metais 

Lietuvo ...> 
 

 

 

Lietuvoje – infliacijos nuojauta (2)
Prekyba

Europos centrinis bankas, kuris bazines palūkanų normas nustatin÷ja 

pagal euro zonos infliaciją, laikosi nuostatos, kad infliacija turi būti apie 

2% per metus. Dabar ji yra šiek tiek didesn÷, tačiau mažesn÷ nei 

Lietuvoje – naujausi Lietuvos statistikos departamento duom ...> 
 

 

 

Lietuvoje – infliacijos nuojauta (1)
Prekyba

Eurozonos ekonomikai stipriai karščiuojant, Lietuvoje jokiu lygmeniu kol 

kas nevyksta rimta diskusija d÷l to, kas mūsų laukia netolimoje 

ateityje, o d÷l to n÷ra ir vieningos nuomon÷s, kaip tą netolimą ateitį 

pavadinti. Vieni tai vadina naujuoju sunkmečiu, kiti – antrąja ...> 
 

 

 

Garsioji raudona taps balta
Prekyba

Nuo lapkričio pradžios garsiosios raudonos „Coca-Cola“ skardin÷s JAV 

rinkoje taps Arkties baltumo. Gaiviųjų g÷rimų milžin÷ kartu su Pasaulio 

laukin÷s gamtos fondu (WWF) prad÷s kampaniją „Arctic Home“, kurios 

tikslas – išsaugoti Arktį, baltųjų meškų namus. Pirmą kartą is ...> 
 

 

 

"Unilever" domina tik pirk÷jai
Prekyba

Ekonomin÷s kriz÷s beveik nepažeista viena didžiausių pasaulyje 

vartojamųjų prekių gamintojų „Unilever“ vieną po kito skelbia 

pranešimus apie įsigijimus užsienyje. Du naujausi jos pirkiniai – suomių 

„Ingman Ice Cream“ ir Rusijos kosmetikos gamintoja „Kalina“, turi 

sasajų ...> 
 

 

 

Kur tek÷s Baltijos pieno up÷s? (2)

Žemai kritęs, aukštai kyla
Kelion÷s

Tarptautin÷s oro uostų tarybos 
(ACI Europe) paskelbti
duomenys rodo, kad Baltijos 
šalių regionas yra vienas iš 
sparčiausiai augančių Europoje, 
o Vilni ...> 
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Advokatų kontoros SORAINEN partner÷ Renata 
Beržanskien÷ pažymi, kad žiūr÷ti į Indiją, kaip į vientisą 
šalį yra klaidinga, nes kiekviena jos valstija yra savita, 
kas dešimt kilometrų kečiasi kalba, o kas šimtas – 
papročiai.
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Apynasriai užsieniečiams

 

Indijos ekonomika pastaruosius dvejus metus auga po 10%, tačiau šalyje fiksuojama 
maždaug 20% infliacija. Be to, daugiau kaip 50% ekonomikos yra šeš÷lin÷. Neseniai iš 

Indijos grįžusi advokatų kontoros SORAINEN partner÷ Renata Beržanskien÷ pasakoja, kad 
Indijos verslo kultūra yra labai konservatyvi. Verslas ten pasižymi dideliu biurokratizmu ir 
korupcija, viskam yra reikalingos pažintys.
 

„Indijoje egzistuoja kastos, kurios daro 
verslo sąlygas labai sud÷tingas vietiniams ir 

užsienio verslininkams. Pastariesiems yra 
nustatyti apribojimai, įsigyjant butus, 

žemę, akcijas“, - eVersus sako 
Beržanskien÷.  

Steigiant bendrovę Indijoje, pasak jos, gali 
būti vienas užsienio steig÷jas, tačiau, 

pavyzdžiui, biržoje listinguojamoje 
bendrov÷je jis negali tur÷ti daugiau kaip 
10%. Toks ribojimas yra nustatytas 

įmon÷ms, susijusioms su aviacija, 
telekomunikacijomis, gamtos ištekliais, 
infrastruktūra, automobilių pramone.  

Tačiau dirbti užsienio kompanijoje indams 

yra didelis privalumas, nes jos kuria 
didesnę prid÷tinę vertę bei moka savo 
darbuotojams maždaug 20% daugiau nei 

vietinio kapitalo įmon÷s.

„Indijoje teismai trunka daugiau kaip 10 
metų, tod÷l dauguma tarptautinių akcininkų 

ginčų sprendžiami arbitražuose Londone, 
Singapūre arba sudaromi taikūs 
susitarimai“, - sako Beržanskien÷, kelion÷je Indijoje bendravusi ne su vienu advokatu. 

Indijoje teis÷jai nesispecializuoja, jie nagrin÷ja civilines ir baudžiamąsias bylas, tod÷l 
sprendimų kokyb÷ labai prasta. Pavyzdžiui, kiekvienas Delio teis÷jas turi 100 bylų per dieną .

 

 

 

Pagrindiniai rink÷jai – vargšai

 

Indai yra labai politiškai aktyvūs ir rinkimuose dažniausiai dalyvauja neturtingieji, kurie 
sudaro 85% šalies gyventojų. Tod÷l jie, pasak Beržanskien÷s, yra politiškai labai įtakingi, nes 

kuo šalis labiau išsivysčiusi, tuo mažiau gyventojų dalyvauja rinkimuose.

 

 

Rinkimai Indijoje vyksta kas 5 metus. Nuo 2000 metų ten buvo įvestas ir elektroninis 

balsavimas. Iš viso rinkimuose dalyvauja apie 90% rink÷jų.

Indijoje yra 828 000 balsavimo punktų, kai kuriuos iš jų galima pasiekti tik oru. Vienas 
parlamento narys ten atstovauja 2 milijonams žmonių, o rinkimams išleidžiama apie 300 mln 

USD. 5 000 kandidatų dalyvauja rinkimuose, tad kova vyksta tikrai aštri. Rinkimai trunka 60 
dienų, o rezultatai suskaičiuojami per vieną valandą. Nuo 1947 metų šalyje jau yra įvykę 15 
parlamento rinkimų ir visi jie buvo surengti laiku.
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