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2022-02-28 2021 m. spalio–gruodžio mėn. ketvirtį BVP 

augimas Indijoje buvo mažesnis nei tikėtasi ir 

sudarė 5,4 % per metus, palyginti su 8,5 % 

per ketvirtį prieš tai. Sulėtėjimas buvo platus, 

bet pastebimai ryškesnis pramonėje, palyginti 

su paslaugų ir žemės ūkio sektoriais. 

Apdirbamosios pramonės augimas per 3 

ketvirtį sumažėjo iki 0,2% per metus nuo 

5,6% praėjusį ketvirtį, o statybos sumažėjo 

2,8% per metus po 8,2% augimo anksčiau. 

Paslaugų augimas buvo atsparesnis – 8,2 % 

per metus, visų pirma dėl didelių viešojo 

administravimo išlaidų. Kalbant apie išlaidas, 

bendras vartojimo augimas per metus išliko 

6,5 %, tačiau investicijų augimas sumažėjo 

iki 2 % nuo 14,6 % antrąjį ketvirtį. Antruoju 

išankstiniu įvertinimu nacionalinė statistikos 

tarnyba nustatė, kad 2021–22 finansinių metų 

BVP augimas sieks 8,9% per metus, o tai yra 

mažesnis nei anksčiau prognozuotas 9,2%. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/indicators/india-q3-gdp-growth-
momentum-slows-to-5-4-in-december-
quarter/articleshow/89897702.cms  

 

2022-02-28 Indijos prekių eksportas vasario mėnesį 

išaugo 22% iki 33,81 mlrd. USD, palyginti su 

27,63 mlrd. USD tą patį praėjusių metų 

mėnesį. Importas išaugo 35% iki 55,01 mlrd. 

USD, todėl prekybos deficitas per mėnesį 

sudarė 21,19 mlrd. USD, palyginti su 17,42 

mlrd. USD sausio mėn. Nors paskelbti 

duomenys parodė, kad 2021–2022 m. Indijos 

eksportas viršys 400 mlrd. tikėtina, kad išliks 

padidėjęs, o pasiūlos kliūtys ir augančios 

krovinių gabenimo kainos gali pakenkti 

eksportui. 

https://www.cnbctv18.com/videos/economy/in
dias-exports-rise-22-imports-grow-at-35-in-
february-check-details-12686122.htm  

 

2022-03-02 Žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Indijos 

kviečių, kukurūzų ir prieskonių eksporto 

paklausa išaugo po to, kai Rusija pradėjo karą 

prieš Ukrainą, priversdama tarptautinę 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/agriculture/export-demand-soars-for-
indian-wheat-corn-spices-following-ukraine-
war/articleshow/89931708.cms  
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prekybą žemės ūkio prekėmis perkelti į 

Indiją, nes tiekimas iš abiejų šalių sustojo. 

2022-03-02 Žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Indijos 

kviečių, kukurūzų ir prieskonių eksporto 

paklausa išaugo po to, kai Rusija pradėjo karą 

prieš Ukrainą, priversdama tarptautinę 

prekybą žemės ūkio prekėmis perkelti į 

Indiją, nes tiekimas iš abiejų šalių sustojo. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/agriculture/export-demand-soars-for-
indian-wheat-corn-spices-following-ukraine-
war/articleshow/89931708.cms  

 

2022-03-04 Kol laukiama politinio sprendimo, Indija šiuo 

metu tiria visus galimus mokėjimo 

mechanizmus, kad būtų galima tęsti prekybą 

su Rusija. Indijos valdžia pradeda suprasti, 

kad situacija ir sankcijos turės įtakos ir šalies 

ekonomikai; Finansų ministrė sakė vertinanti 

ekonominį poveikį ypač vaistų eksportui ir 

maistinių aliejų bei trąšų importui. 

Pasak vyriausybės šaltinių, Vyriausybė ir 

Indijos rezervų bankas (RBI) tiria 

alternatyvius mechanizmus, kaip apdoroti 

finansines operacijas, susijusias su Rusijos 

įmonėmis, įskaitant mokėjimų nukreipimą 

per mažesnius Rusijos bankus, kuriems 

nebuvo taikytos sankcijos, prekybą vietine 

valiuta ir trečiosiomis šalimis. Svarstoma ir 

apie užsienio bankus, kurie nevykdo 

operacijų Rusijai sankcijas įvedusiose šalyse. 

Pažymėtina, kad prekybai su Iranu 

atsiskaityti buvo naudojami trečiųjų šalių 

bankai. Naujienos rodo, kad du didžiausi 

Rusijos bankai „Sberbank“ ir 

„Gazprombank“ šiuo metu yra atleisti nuo 

sankcijų, nes jie yra pagrindiniai atsiskaitymo 

už ES dujų ir naftos importą iš Rusijos 

kanalai. Kitas svarstomas variantas yra 

mechanizmas, naudojamas Rusijos skolai 

grąžinti per Rusijos centrinio banko rengiamą 

rupijų aukcioną.  

Kol kas belieka išsiaiškinti, ar JAV įves 

sankcijas už Rusijos raketų sistemos S-400 

pristatymą. Atskirai buvo pranešta, kad 

atsižvelgiant į Indijos priklausomybę nuo 

Rusijos dėl karinės technikos, Rusija 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/foreign-trade/india-explores-payment-
options-for-trade-with-
russia/articleshow/89980949.cms  
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užtikrino Indiją, kad gynybos tiekimas 

nepaveiks Vakarų sankcijų, paskelbtų 

Maskvai, ir kad yra sukurti alternatyvūs 

mechanizmai, užtikrinantys, kad tokie 

svarbūs kontraktai kaip S-400 oro gynybos 

sistema nėra sutrikdyta. 

2022-03-08 Indijos prekybos ministras Piyushas Goyalas 

pareiškė, kad Indija siekia sudaryti 

visapusišką laisvosios prekybos susitarimą su 

Bangladešu. Ministras išvardijo keturias 

dvišalių santykių stiprinimo sritis, įskaitant 

nenutrūkstamą tiekimo grandinę, bendrą 

gynybos įrangos ir vaistų gamybą. Jis taip pat 

reikalavo ištirti galimas investicijų sritis, 

tokias kaip tekstilė, džiuto gaminiai, oda ir 

avalynė, medicinos įranga, skaitmeninės 

sveikatos ir švietimo paslaugos, žemės ūkio 

verslas, elektronika, atsinaujinanti energija ir 

kt. Indija ir Bangladešas netrukus užbaigs 

bendrą studiją dėl siūlomo dvišalio laisvosios 

prekybos susitarimo, skirto ekonominiams 

ryšiams stiprinti, ir apie jį diskutavo dvi šalys, 

dėl kurių susitarė penktadienį Delyje 

vykusiose sekretorių lygio derybose. 

https://www.livemint.com/economy/india-
looking-for-fta-with-bangladesh-piyush-goyal-
11646668700015.html  

 

2022-03-09 Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad 

aukšto rango vyriausybės pareigūnų darbo 

grupė rengia rekomendacijas, kaip 

kontroliuoti nuolatinį mažmeninių naftos 

produktų kainų augimą Indijoje karo 

Ukrainoje ir didėjančių naftos kainų 

akivaizdoje. Anot analitikų, kadangi Indija 

importuoja 84 % savo naftos poreikio, bet 

koks nuolatinis pasaulinių naftos kainų 

kilimas yra neigiamas sukrėtimas 

ekonomikai dėl didesnio einamosios 

sąskaitos deficito, didesnės infliacijos ir 

fiskalinio deficito padidėjimo.  

Tuo tarpu kai kurie naujienų pranešimai rodo, 

kad Rusijos bankai kreipėsi į eksportuotojus 

su planais dėl mokėjimo rupijos ir rublio 

mechanizmo, pagal kurį Rusijos valiuta bus 

konvertuojama į Indijos rupijas pagal 

nurodytą kursą, o pinigai pervedami į Indijos 

https://www.livemint.com/industry/energy/task
-force-considering-steps-to-soften-impact-of-
fuel-hike-11646761459977.html   
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banko sąskaitą. Indijos vyriausybė ir atsargų 

bankas nustatė du Rusijos bankus – 

„Sberbank“ ir VTB. Tačiau laukiama 

galutinio sprendimo, ar Indija eis šiuo keliu, 

ar priims kokį nors kitą planą. 

2022-03-10 Tyrimų įmonė CRISIL pakartojo savo 2021 

m. gruodžio mėn. prognozę, kad Indijos BVP 

augimas 2022–2023 fiskaliniais metais sieks 

7,8%. Ataskaitoje teigiama, kad Europoje 

vykstanti geopolitinė situacija tarp Rusijos ir 

Ukrainos atsvėrė bet kokį galimą pakilimą dėl 

ankstyvos lengvos trečiosios Covid-19 

infekcijų bangos pabaigos. Kalbant apie 

infliaciją, CRISIL mano, kad vidutinė 

vartotojų kainų indeksu (VKI) pagrįsta 

infliacija kitą fiskalinį laikotarpį išliks 5,4 % 

(jei naftos kaina vidutiniškai sieks 85–90 

USD už barelį), ir atsižvelgs į akcizą. Tačiau 

pridūrė, kad užsitęsus geopolitinei krizei kils 

rizika didesnei infliacijai. 

https://www.business-
standard.com/article/economy-policy/india-s-
gdp-growth-expected-at-7-8-in-fiscal-2023-says-
crisil-122031001236_1.html  

 

2022-03-13 Po dvejų metų pertraukos Indija atnaujino 

reguliarius tarptautinius skrydžius nuo kovo 

27 d. Indijos vyriausybė anksčiau planavo 

reguliarius tarptautinius skrydžius atnaujinti 

nuo gruodžio 15 d. Tačiau šis planas žlugo 

dėl Omicron viruso varianto atsiradimo, dėl 

kurio vyriausybė atšaukė sprendimą 

atnaujinti reguliarius tarptautinius skrydžius. 

https://economictimes.indiatimes.com/industry
/transportation/airlines-/-aviation/india-to-
resume-regular-international-flights-from-
march-27-jyotiraditya-
scindia/articleshow/90188928.cms  

 

2022-03-15 2022 m. vasario mėn. bendras Indijos 

eksportas sudarė 57,03 mlrd. USD Tačiau 

bendras importas per nagrinėjamą mėnesį 

taip pat siekia 69,35 mlrd. USD. Be to, 

pastarąjį mėnesį prekybos deficitas išaugo iki 

20,88 mlrd. USD. Eksportas, įskaitant prekes 

ir paslaugas, 2022 m. vasario mėn. stipriai 

atsigavo ne tik per metus, bet ir smarkiai 

išaugo nuo priešpandeminio lygio, tačiau 

importas taip pat toliau auga. 

https://www.livemint.com/news/india/indias-
export-makes-strong-recovery-in-feb-trade-
deficit-widens-to-2088b-11647304748097.html  

 

2022-03-15 Žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Indija 

išleis mažiausiai 240 milijardų rupijų (3,3 

mlrd. USD) valstybės žaliųjų obligacijų, nes 

šalis žymi perėjimą prie mažai anglies 

https://www.bloomberg.com/news/articles/202
2-03-15/india-said-to-plan-3-3-billion-sovereign-
green-bond-issuance  
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dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos. 

Vyriausybės ketinimas išleisti žaliąsias 

obligacijas buvo paskelbtas 2022 m. vasario 

mėn. pristatant Indijos biudžetą. Debiutinis 

pardavimas gali įvykti pirmąjį fiskalinių metų 

pusmetį, kuris prasidės balandžio 1 d., o 

sprendimas parduoti daugiau žaliosios skolos 

priklausys apie atsakymą į pirminį išdavimą. 

Indija pirmą kartą žengia į žaliųjų obligacijų 

erdvę, kai ji planuoja finansuoti 

atsinaujinančios energijos projektus, kurie 

padės pasiekti tikslą iki 2070 m. tapti klimatui 

neutralia šalimi. 

2022-03-15 Indijos Basmati ryžių eksportas nuo praėjusių 

metų balandžio iki gruodžio sumažėjo 19%, 

o eksportas iš Pakistano padidėjo 28%. 

Ekspertai kaltina ES bendrąją lengvatų 

sistemą prekyboje, išplėstą Pakistane, bet ir 

triciklazolo likučių Basmati problemą ES ir 

Vakarų Azijoje (taikant ES normas. Dėl žemo 

gruntinio vandens lygio Pundžabo ir 

Harianos valstijose Indijoje ūkininkams 

neleidžiama sėti iki birželio mėn. Dėl to 

augalas auga drėgnu oru, todėl pasėlis tampa 

jautrus grybelių atakoms, todėl ūkininkai 

verčiami naudoti triciklazolą grybeliui 

kontroliuoti.) Spėjama, kad Pakistano 

ūkininkai naudoja mažiau pesticidų, 

atsižvelgiant į klimato skirtumus.  

https://www.business-
standard.com/article/economy-policy/exports-
of-basmati-rice-fall-over-drop-in-acreage-loss-
of-markets-122041100055_1.html  

 

2022-03-16 Remiantis žiniasklaidos pranešimais, „Indian 

Oil Corporation“ (IOC), didžiausia šalies 

naftos įmonė, nupirko net 3 mln. barelių 

žalios naftos, kurią Rusija pasiūlė su didele 

nuolaida už vyraujančias tarptautines kainas. 

Ataskaitose teigiama, kad IOC pirko „Urals“ 

naftą gegužės mėn. pristatymui su 20–25 

USD už barelį nuolaida, palyginti su „Brent“. 

Kai JAV ir kitos Vakarų šalys taikė sankcijas 

Maskvai, Rusija pradėjo siūlyti naftą ir kitas 

prekes su nuolaida Indijai ir kitiems 

stambiems importuotojams. 

Be to, neapdoroti deimantai iš Rusijos iš 

dalinai valstybinės deimantų kasybos įmonės 

https://www.livemint.com/politics/policy/russia
-india-explore-opening-alternative-payment-
channels-amid-sanctions-11647371750761.html  
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„Alrosa“ po pertraukos jau pradėjo tiekti į 

Indiją, o deimantų eksportuotojai per 

Vokietijos bankus atlieka mokėjimus eurais, 

kad išvengtų problemų, susijusių su 

sankcijomis Rusijai. Mokėjimų nukreipimas 

per Vokietijos bankus savaite atitolino 

mokėjimo procesą, tačiau tai laikinai 

išsprendė deimantų eksportuotojų rūpesčius. 

Taip pat buvo pranešta, kad Rusija, kurios 

daugelis bankų buvo atskirti nuo „Swift“ 

finansinio tinklo, tiria galimybę atidaryti 

alternatyvius mokėjimo kanalus su Indija, 

įskaitant vieningos mokėjimų sąsajos (UPI) 

susiejimą su Banko greitesnių mokėjimų 

sistema. Pasak Rusijos ambasados Naujajame 

Delyje atstovo, Rusija taip pat paprašė Indijos 

skolintojų prisijungti prie Rusijos banko 

finansinių pranešimų sistemos, kad būtų 

lengviau atlikti tarpbankinius sandorius. Be 

to, abi pusės diskutuoja dėl RuPay ir MIR 

kortelių priėmimo nacionalinėse mokėjimo 

infrastruktūrose. Pasauliniams kortelių 

tinklams, tokiems kaip „Visa“, „Mastercard“ 

ir „Amerian Express“, boikotuojant Rusiją, 

Indijos „RuPay“ kortelių tinklas, valdomas 

Indijos nacionalinės mokėjimų korporacijos 

(NPCI), gali būti naudojamas kaip 

alternatyva, leidžianti žmonėms atlikti 

sandorius. MIR kortelė yra Rusijos 

vyriausybės remiama kortelė vietiniams 

mokėjimams. 

2022-03-16 Karas Ukrainoje gali neigiamai paveikti trąšų 

prieinamumą Indijoje, net jei situacija iki 

vasario pabaigos buvo patogi, teigiama 

Finansų ministerijos vasario mėnesio 

ekonominėje ataskaitoje. Ataskaitose 

teigiama, kad naftos kainų svyravimai 

ateinančiais mėnesiais lems infliacijos 

tendenciją, o pastarieji kainų šuoliai, jei 

išliks, sukels riziką augimo prognozėms. 

Tačiau ministerija prognozavo, kad 

tarptautinės žaliavų kainos turėtų anksti 

išsilyginti, padidėjus pasiūloms už krizės 

zonos ribų, ypač atsižvelgiant į tai, kad 

https://www.livemint.com/economy/strong-
capex-will-protect-economy-from-geopolitical-
turmoil-finance-ministry-11647359761681.html  
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pastaruoju metu kilęs kainų šuolis yra 

netvarus. 

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad 

atsižvelgiant į tai, kad Indijos priklausomybė 

nuo importuojamų trąšų yra gana didelė, o 

kalio druska yra maistinė medžiaga, kuri yra 

visiškai importuojama, didelės pasaulinės 

kainos turės tiesioginės įtakos. Rusija ir 

Baltarusija yra 2 ir 3 kalio trąšų gamintojos 

pasaulyje. Pasaulinių žaliavų kainų 

nepastovumas augimo vertinimui dar neturi 

įtakos.  

2022-03-16 Praėjus beveik dvejiems metams po to, kai 

dėl Covid-19 pandemijos buvo sustabdytos 

tarptautinės kelionės, Indijos Vyriausybė 

nusprendė atkurti visų kategorijų turistines 

vizas užsieniečiams. Indijos vidaus reikalų 

ministerijos įsakyme teigiama, kad, 

atsižvelgiant į pagerėjusią Covid-19 situaciją 

Indijoje, atsižvelgta į būtinybę toliau 

sušvelninti vizų ir kelionių apribojimus. 

Vyriausybė pareiškė, kad galiojančios e-

turistinės vizos, išduotos penkeriems 

metams, yra grąžinamos 156 šalių piliečiams. 

Šių 156 šalių piliečiams taip pat bus 

išduodamos naujos penkerių metų 

elektroninės turistinės vizos. 

https://www.hindustantimes.com/india-
news/india-restores-all-categories-of-tourist-
visas-for-foreign-nationals-
101647427919193.html  

 

2022-03-23 Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Rusijos 

valstybinis plėtros bankas (VEB) ir Indijos 

rezervų bankas (RBI) greičiausiai baigė kurti 

alternatyvią sandorių platformą, kad 

palengvintų dvišalę prekybą po to, kai 

Vakarų sankcijos užkardė Maskvai prieigą 

prie visame pasaulyje naudojamos „Swift“ 

bankininkystės platformos. Naujoji 

mokėjimų sistema bus įdiegta tiek RBI, tiek 

VEB būstinėse. Tikėtina, kad sistema 

užtikrins sklandų importo arba eksporto 

dokumentų, susijusių su sandoriais rupijomis 

ir rubliais, kurie apmokami per rupijų skolos 

sąskaitą, perdavimą. Tikimasi, kad Rusijos 

centrinio banko pareigūnai susitiks su savo 

kolegomis iš RBI, kad sukurtų reguliavimo 

https://www.cnbc.com/2022/03/23/fieo-india-
rupee-ruble-trade-mechanism-with-russia-may-
be-ready-soon.html  
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sistemą, kuri padėtų išlaikyti dvišalę prekybą 

ir bankines operacijas, nepaisant pasaulinių 

sankcijų Maskvai. Tikėtina, kad jie taip pat 

dirbs kurdami specialų mokėjimo 

mechanizmą, kuris palengvintų Indijos 

energijos pirkimą iš Rusijos. Kai kurie dideli 

Rusijos bankai, veikiantys Indijoje, yra VTB, 

Sberbank ir Gazprombank. Tačiau galutinis 

sprendimas dar nepriimtas. 

 

Rusija taip pat patikino Indijos vyriausybę, 

kad prekyba tarp dviejų šalių jų vidaus 

valiutomis nebuvo ribojama Vakarų sankcijų. 

Taip pat buvo pranešta, kad Rusija taiko 

Indijai dideles nuolaidas tiesioginiam naftos 

pardavimui, nes didėjantis tarptautinis 

spaudimas mažina paklausą kitur. Remiantis 

žiniasklaidos pranešimais, Rusija siūlo 

Indijai savo naftą „Urals“ su 35 USD už 

barelį nuolaida prieš karą. Atskirai buvo 

paskelbta kita naujienų ataskaita, kurioje 

pabrėžiama, kad Maskva verčia Indiją 

sumokėti neapmokėtas gynybos išmokas, 

kurių bendra suma siekia 1,3 mlrd. USD. 

2022-03-24 Dėl staigios inžinerijos ir elektronikos prekių 

eksporto šuolio Indijos prekių eksportas, 

palyginti su praėjusiais metais, išaugo 37 % ir 

pirmą kartą per finansinius metus viršijo 400 

mlrd. Per kelerius pastaruosius metus prekių 

eksportas niekada nepasiekė 350 mlrd. Šiais 

metais jie viršijo 2020–2021 m. 291 milijardą 

dolerių bei 2019–2020 m. – 313 milijardus 

dolerių prieš pandemiją. Inžinerinių prekių 

eksportas, palyginti su praėjusiais metais, 

šoktelėjo beveik 50%, o elektronikos prekių 

pernai taip pat šoktelėjo 41%. Didžiulis šuolis 

buvo pastebėtas žemės ūkio eksporto srityje, 

o augimą paskatino ne basmati ryžiai, 

kviečiai ir jūros produktai. Indijos prekių 

importas taip pat šoktelėjo iki rekordinio 589 

mlrd. USD dėl augančių naftos kainų, o 

eksportas iki kovo 21 d. siekė 400,8 mlrd. 

USD, todėl prekybos deficitas siekė 188,2 

https://www.livemint.com/economy/india-
crosses-400-bn-exports-for-the-first-time-
widening-trade-deficit-remains-a-concern-
11648047842822.html  
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mlrd. Tačiau ekonomistai perspėjo, kad dėl 

Rusijos ir Ukrainos konflikto didėjantis 

ekonominis neapibrėžtumas gali pabloginti 

prekybos deficitą ir padidinti einamosios 

sąskaitos deficitą, nes tarptautinės naftos 

kainos greičiausiai išliks aukštos, o dėl 

pasiūlos kliūčių ir augančių krovinių 

gabenimo išlaidų gali pakenkti eksportui. 

2022-03-25 Indijos rezervo bankas (RBI) surengė 

susitikimą su trijų didelių Rusijos finansų 

institucijų – VTB, „Sberbank“ ir 

„Gazprombank“ – pareigūnais, siekdamas 

išsiaiškinti galimą mokėjimo mechanizmą 

prekybai tarp dviejų šalių. Ataskaitose 

teigiama, kad vienas iš variantų yra stipresnis 

Indijoje veikiančių Rusijos bankų, ypač VTB 

ir „Sberbank“, kurie Indijoje turi filialus, 

įsitraukimas į galimą prekybą rupijomis ir 

rubliais, kai vietos eksportuotojai ir 

importuotojai moka ir gauna mokėjimą 

atitinkamai vietine valiuta. Bankininkai ir 

reguliuotojai pripažino, kad sankcijų pobūdis 

reaguojant į Rusijos invaziją į Ukrainą yra 

rimtesnis, palyginti su apribojimais, kurie 

buvo taikomi sandoriams su Iranu. Skirtingai 

nuo prekybos mokėjimų doleriais arba eurais, 

kai prekiautojas gali laisvai konvertuoti 

užsienio valiutą į vietinius vienetus per 

įgaliotus platintojus, prekybos vietine valiuta 

su Rusija apribojimas yra rupijos ir rublio 

rinkos nebuvimas. Atskiroje naujienoje buvo 

pranešta, kad vyriausybė gali susieti 

mokėjimo mechanizmą su trečiąja tarptautine 

valiuta, kad Indijos eksportuotojai neturėtų 

nuostolių, jei Rusijos valiuta smarkiai 

svyruos. Doleris arba euras gali būti 

naudojami norint nustatyti, kiek rublių 

atitiktų rupiją, atsižvelgiant į jų atitinkamą 

vertę trečiosios valiutos atžvilgiu. 

Vyriausybė dar turi priimti galutinį raginimą 

dėl mokėjimo mechanizmo. 

https://economictimes.indiatimes.com/industry
/banking/finance/banking/rbi-discusses-trade-
payment-option-with-russian-
banks/articleshow/90430337.cms  

 

2022-03-27 Indijos prekybos ministras pareiškė, kad 

laisvosios prekybos susitarimas tarp Indijos ir 

https://economictimes.indiatimes.com/news/ec
onomy/foreign-trade/india-uae-trade-pact-may-
come-into-force-from-may-1-commerce-and-
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JAE greičiausiai įsigalios nuo šių metų 

gegužės 1 d., pagal kurį vietiniai net 6090 

prekių eksportuotojai iš tokių sektorių kaip 

tekstilė, žemės ūkis, džiovinti vaisiai, 

brangakmeniai ir juvelyriniai dirbiniai. gautų 

neapmuitintą prieigą prie JAE rinkos. 2022 

m. vasario mėn. Indija ir JAE pasirašė 

visapusišką ekonominės partnerystės 

susitarimą, kuriuo siekiama padidinti dvišalę 

prekybą iki 100 mlrd. USD per ateinančius 

penkerius metus nuo dabartinių 60 mlrd. 

USD. 

industry-minister-piyush-
goyal/articleshow/90477729.cms  

2022-04-01 Indijos vyriausybė ir Indijos rezervų bankas 

svarsto galimybę sukurti specialų mokėjimo 

mechanizmą su Šri Lanka, kad padėtų Indijos 

eksportuotojams mokėti Šri Lankos 

rupijomis, salos valstybei kovojant su 

gilėjančia ekonomikos krize. Tuo tarpu Indija 

ir Šri Lanka pasirašė šešis susitarimus, kuriais 

siekiama sustiprinti dvišalį bendradarbiavimą 

įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, 

technologijų, žuvininkystės ir hibridinės 

energijos projektuose. 

https://www.livemint.com/politics/policy/govt-
explores-sl-payment-options-
11648752702138.html  
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