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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. kovo 1-3 d. Energetikos paroda „Africa Energy 

Indaba“ Keiptaune ir nuotoliniu būdu. 

- 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. birželio 21-22 d. Gamybos paroda 

„Manufacturing Indaba“ Johanesburge. 

- 2022 m. rugsėjo 28-29 d. „Transport Evolution“ 

transporto sektoriaus paroda Johanesburge. 

- 2022 m. rugsėjo 21-25 d. oro erdvės ir gynybos paroda 

„Africa Aerospace and Defence 2022“ Johanesburge. 

- 10 svarbiausių FinTech renginių Afrikoje 2022 metais 

https://energyindaba.co.za/ 

01https://www.africaautomationtechno

logyfair.com/https://www.thebig5const

ructsouthernafrica.com/ 

https://www.africabig7.com/ 

https://manufacturingindaba.co.za/ 

https://transportevolution.com/ 

http://www.aadexpo.co.za/ 

https://fintechnews.africa/40439/fintec

hafrica/watch-out-for-these-5-fintech-

events-in-africa-in-h1-2022/ 

 

2022-02-25 PAR praeitais metais eksportavo nuo 2014 m. rekordinį 

kiekį šalyje pagaminto vyno: 388 mln. litrų už 10,2 mlrd. 

Randų.  

https://www.news24.com/fin24/compa

nies/sa-exported-a-record-r102bn-in-

wine-last-year-20220225 

 

2022-02-05 PAR vyriausybė patvirtino atnaujintą (nuo 2014 m.) 

kritinių profesijų sąrašą (critical skills list), pagal kurį bus 

lengviau išduodamos darbo vizos bei gyvenimo leidimai 

šalyje. 

The 101 jobs so critical in South Africa 

that foreigners should be allowed to do 

them (businessinsider.co.za) 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-02-28 Devynių finansinių institucijų konsorciumas finansuos 

PAR farmacijos kompanijos Biovac vakcinų gamybos 

pajėgumo plėtrą. Tarp finansinių institucijų Vokietijos, 

Jungtinės Karalystės, Prancūzijos plėtros bankai, taip pat 

Europos investicijų bankas, Europos Sąjunga, Afrikos 

plėtros bankas. 

https://www.engineeringnews.co.za/art

icle/nine-finance-institutions-backs-

biovacs-expansion-plans-2022-03-01 

 

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-02-17 Keiptauno miesto valdžia paskelbė du naujus viešojo 

pirkimo konkursus atsinaujinančios energetikos 

projektams, kuriais siekia tapti pirmuoju miestu PAR, 

neturėsiančiu elektros energijos tiekimo sutrikimų. 

Cape Town launches renewable energy 

tenders to make it SA's first 'load 

shedding-free city' | Fin24 

(news24.com) 

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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2022-02-18 PAR ieško privataus partnerio, kuris padėtų sukurti 

valstybinius pajėgumus prekybai dujomis. 

https://www.news24.com/fin24/compa

nies/industrial/sa-seeks-partner-to-

help-create-state-owned-gas-trader-

20220218  

 

Bendra ekonominė informacija 

2022-02-24 PAR finansų ministras Enoch Godongwana tradiciškai 

perskaitė biudžeto politikos kalbą, kurioje pateikė 

svarbiausius biudžeto politikos akcentus, kurie parodo, 

kad šalis ir toliau laikysis biudžetinės disciplinos. 

Didžiausiais iššūkiais išlieka lėtas ekonominis augimas ir 

auganti valstybės skola, kurios aptarnavimas yra 

sparčiausiai auganti biudžeto išlaidų eilutė. Skola siekia 

75,1 proc. BVP ir yra šiek tiek mažesnė nei buvo 

prognozuota lapkričio mėnesio tarpinėje biudžeto 

kalboje, biudžeto deficitas sumažėjo nuo numatytų 7,8 

proc. iki 5,7 proc. Situaciją pagerino praėjusiais metais 

augusios pasaulinės žaliavų kainos, dėl ko pajamų į 

biudžetą įplaukė daugiau nei tikėtasi. Nors šie pokyčiai 

pozityvūs, tačiau trumpalaikiai, aiškiai suvokiama, kad 

siekiant užtikrinti stabilų ekonomikos augimą, būtini 

struktūriniai pokyčiai. Prognozuojama, kad 2022 m. 

ekonomika augs 2,1 proc., o infliacija sieks 4,8 proc.  

https://www.dailymaverick.co.za/articl

e/2022-02-23-some-tax-relief-some-

social-protection-as-more-tax-revenue-

tackles-debt-for-sa-to-turn-the-tide/ 

https://www.biznews.com/budget/2022

/02/23/budget-2022-executive-

summary 

 

2022-02-11 Prezidento C. Ramaphosos metinėje kalboje pagrindinis 

dėmesys skirtas šalies ekonomikos gaivinimui, skurdo ir 

nelygybės mažinimui, kovai su korupcija. Prezidentas 

pabrėžė, kad ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 

varomoji jėga yra investicijos ir verslo plėtra, o taip pat 

valstybinių kompanijų reorganizacija. Svarbios 

iniciatyvos susijusios su verslo aplinkos gerinimu: bus 

įsteigta biurokratinių kliūčių šalinimo komanda, 

numatytos priemonės mažų įmonių paramai, stabilaus 

elektros energijos tiekimo užtikrinimui per suaktyvintą 

privačių elektros gamintojų programą. Prezidentas 

pabrėžė logistinės infrastruktūros plėtros svarbą su 

konkrečiais planais atnaujinti jūsų uostus ir geležinkelį. 

Something new, something old and 

something in the makin... 

(dailymaverick.co.za) 

https://www.stateofthenation.gov.za/  

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-02-24 Rusijos karinės invazijos į Ukrainą ir pasaulinių sankcijų 

kontekste, svarstoma, kaip situacija Rusijoje atsilieps 

PAR verslui. PAR investicijos Rusijoje siekia 77 mlrd. 

Randų, Rusijos PAR – 23 mlrd. Randų.  

https://www.businessinsider.co.za/sout

h-african-investment-in-russia-from-

naspers-to-barloworld-2022-2 

 

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  
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