
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2022 m. sausio mėn.  
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 
APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS Pastabos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 
    
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
 Artimiausios parodos PAR:  

- 2022 m. vasario 16-18 d. saulės energetikos ir baterijų 
tarptautinė paroda „Solar Power Africa“ Keiptaune. 
- 2022 m. birželio 7-10 d. Tarptautinė automobilių 
pramonės paroda „Automechanika“ Expo Centre Nasrec, 
Johanesburge. 
- 2022 m. birželio 7-9 d. „Africa Big 5“ statybų sektoriaus 
paroda Johanesburge. 
- 2022 m. birželio 19-21 d. „Africa Big 7“ maisto ir 
gėrimų gamintojų paroda Johanesburge. 
- 2022 m. rugsėjo 28-29 d. „Transport Evolution“ 
transporto sektoriaus paroda Johanesburge. 
- 10 svarbiausių FinTech renginių Afrikoje 2022 metais 

https://www.engineeringnews.co.za/art
icle/the-leading-solar-energy-storage-
event-in-africa-2022-02-
01https://www.africaautomationtechno
logyfair.com/https://www.thebig5const
ructsouthernafrica.com/ 

https://www.africabig7.com/ 

https://transportevolution.com/ 

https://fintechnews.africa/40439/fintec
hafrica/watch-out-for-these-5-fintech-
events-in-africa-in-h1-2022/ 

 

2022-01-25 Paryžiuje įsikūrusi investicinė kompanija „Partech“ per 
savo inovacijų padalinį „Partech Shaker“ pradėjo 
akceleratoriaus programą Chapter54, skirtą paremti 
Europos startuoliams, norintiems plėstis į Afriką. 

https://ventureburn.com/2022/01/parte
ch-launches-accelerator-to-help-
european-startups-expand-to-africa/ 

 

2022-01-31 Pokalbis apie tai, ko investuotojai gali tikėtis PAR 2022 
metais. 

https://www.businesslive.co.za/bd/eco
nomy/2022-02-01-native-podcast-
what-can-investors-look-forward-to-in-
2022/ 

 

2022-01-25 PAR FinTech kompanija iKhokha pristatė naują 
mokėjimų produktą mažoms įmonėms, kurioms įprastos 
skaitmeninių mokėjimų paslaugos paprastai yra per 
brangios.   

https://businesstech.co.za/news/industr
y-news/550658/popular-fintech-
launches-online-payment-gateway-for-
small-businesses/ 

 

2022-01-20 PAR vyno eksportas po dvejų metų atsigavo. 2021 m. 
buvo eksportuota 388 mln. litrų už 10,2 mlrd. randų. Šis 
kiekis buvo tik šiek tiek mažesnis nei 2018 m., kuomet 
eksportas buvo laikomas normaliu.  

South Africa’s wine exports bounce 
back (dailymaverick.co.za) 

 

2022-01-19 Prezidentas Ramaphosa oficialiai atidarė NantSA vakcinų 
gamybos parką Keiptaune, kuriame planuojami gaminti 
vakcinų aktyvieji komponentai. Tai – pirmoji vakcinų 
gamykla Afrikoje. 

https://www.engineeringnews.co.za/a
rticle/ramaphosa-billionaire-soon-
shiong-open-nantsa-vaccine-
production-campus-in-cape-town-
2022-01-19  

 

2022-01-16 PAR įsteigtas tarpsektorinis kibernetinio saugumo 
aljansas (Cybersecurity Digital Alliance, CSDA), 
siekiantis apjungti tiek privatų, tiek viešąjį sektorių 
skaitmeninės erdvės atsparumo didinimui, kompetencijų 

New cross-sector alliance aims to 
improve cybersecurity for South Africa 
| CIO 

 



ugdymui, patirties pasidalijimui, nacionalinės politikos 
formavimui kibernetinio saugumo srityje.  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 
    
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 
2022-01-21 PAR planuoja sustiprinti pajėgumus identifikuoti ir 

atsakyti į naujus patogenus bei mirtinas ligas. Atradusi ir 
paskelbusi apie naujas Covid atmainas, šalis sulaukė 
tarptautinės paramos stiprinant ir plečiant pajėgumus 
šioje srityje. 

https://www.moneyweb.co.za/news/s
outh-africa/sa-bolsters-genomics-
capability-to-hunt-deadly-disease/  

 

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  
2022-01-28 PAR Vėjo energetikos asociacijos vadovė Mercia 

Grimbeek teigia, kad atsižvelgiant į teigiamus 
reguliacinius pokyčius (elektrinėms iki 100 MW galios 
nebereikia licenzijos) bei tai, kad nacionalinis elektros 
energijos gamintojas „Eskom“ atlaisvins 36 tūkst. ha 
žemės, Mpumalangos provincija turi daug potencialo 
plėtoti naujus vėjo energetikos projektus.  

SAWEA chair sees 100 MW reform 
unlocking wind investments in 
Mpumalanga (engineeringnews.co.za) 

 

Bendra ekonominė informacija 
2022-01-27 PAR Centrinis bankas padidino atpirkimo sandorių normą 

(repo rate) 0,25 procentiniais punktais nuo 3,75% iki 4%, 
o pagrindinę palūkanų normą iki 7,5%. Anot banko, 
infliacija per metus iki gruodžio mėnesio buvo 5,9% – tai 
didžiausias augimas per beveik penkerius metus. 

Reserve Bank announces another 
interest rate hike 
(engineeringnews.co.za) 

 

2022-01-20 Pasaulio bankas patvirtino Pietų Afrikos prašymą suteikti 
750 mln. USD vystomosios politikos paskolą. Šia paskola 
bus remiamos PAR vyriausybės pastangos paspartinti 
postkovidinį ekonomikos gaivinimą. 

https://www.worldbank.org/en/news/pr
ess-release/2022/01/20/south-africa-s-
covid-19-response-gets-a-750-million-
boost  

 

2022-01-11 Pasaulio bankas pakoregavo PAR ekonominio augimo 
prognozę 2022 metams ir nužemino iki 2,1%. Paskelbtoje 
Globalioje ekonominėje perspektyvoje 2021 m. PAR 
ekonomika augo 4,6%, o 2020 m. susitraukė 6,4%.  

https://www.engineeringnews.co.za/art
icle/world-bank-forecasts-south-
african-growth-of-only-21-in-2022-
2022-01-11 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 
2022-01-31 Šalies prezidentas C. Ramaphosa paskelbė apie 

atnaujintas Covid taisykles. Pagrindiniai pokyčiai: 
teigiamą Covid testo rezultatą gavęs, bet besimptomis 
asmuo, nebeprivalo izoliuotis; susirgęs asmuo su 
simptomais, privalo izoliuotis 7 dienas; kontaktą turėję, 
bet neturintys simptomų asmenys, izoliuotis neprivalo.  

https://businesstech.co.za/news/govern
ment/554496/new-level-1-lockdown-
rules-for-south-africa-including-
changes-for-schools/ 

 

AKTUALU:  
• Visa informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus PAR yra prieinama internete - http://www.etenders.gov.za/  
• Įmonėms norinčios dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose rekomenduojama užsiregistruoti centrinėje tiekėjų 

duomenų bazėje (CSD) - https://secure.csd.gov.za/  

Botsvanos eksportuotojų duomenų bazė - https://www.gobotswana.com/botswana-export-ready-database  

Parengė: LR ambasados Pietų Afrikos Respublikoje trečioji sekretorė Inga Stankaitė, tel. +27127609002, el.p. 
inga.stankaite@urm.lt  

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 


