
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2022 m. birželio mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS Pastabos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-06-13 PAR žemės ūkio produktų eksportas per pirmąjį šių metų 

ketvirtį augo 1 proc. Labiausiai eksportuojami produktai 

buvo vynuogės, kukurūzai, vynas, obuoliai ir kriaušės, 

persikai, vyšnios ir abrikosai, vilna ir vaisių sultys. 

Afrikos žemynas sudarė 41% PAR eksportuojamų 

produktų vertės, ES ir Azija - po 24 proc., JK – 9 proc., 

2% - Amerikai ir kitiems pasaulio regionams. PAR 

importuoja kviečius, ryžius, palmių aliejų, saulėgrąžų 

aliejų ir paukštieną. Rusijos invazija į Ukrainą sutrikdė 

prekybą su Juodosios jūros regionu, į kurį Pietų Afrika 

eksportuoja 7% citrusinių vaisių eksporto vertės ir 12% 

obuolių ir kriaušių. 

https://www.foodformzansi.co.za/agri
-exports-slightly-up-trade-surplus-
significantly-down/?amp   

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Artimiausios parodos PAR:  

- 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. 

- 2022 m. lapkričio 7-11 d. AfricaCom IT paroda 

Keiptaune.  

- 10 svarbiausių FinTech renginių Afrikoje 2022 metais 

https://transportevolution.com/ 

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

https://www.neventum.com/tradeshow

s/africacom 

https://fintechnews.africa/40439/fintec

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

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

 

2022-06-15 Europos verslas per pirmuosius penkis šių metų mėnesius 

importavo 40 % daugiau anglies iš Pietų Afrikos nei per 

visus 2021 m., praneša „Reuters“. Rugpjūtį ES bus 

uždraustas rusiškų anglių importas, taigi verslas ieško 

alternatyvių tiekėjų. Anglį iš Pietų Afrikos importavo 

įmonės Nyderlanduose, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 

Danijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Ukrainoje. 

https://euobserver.com/tickers/155221  

2022-06-14 Nors Europos verslas laiko PAR patrauklia šalimi 

investicijoms, tačiau nurodo nemažai iššūkių, tarp kurių 

aukštas korupcijos lygis, viešųjų paslaugų 

neefektyvumas, elektros energijos stygius, darbo įgūdžių 

ir talentų stoka bei juodųjų įgalinimo politikos ypatumai. 

Šias išvadas pateikia ES prekybos rūmai, atlikę Europos 

verslo PAR apklausą.  

Positive perceptions of South 

Africa as an EU investment 

destination, but challenges remain 

(engineeringnews.co.za) 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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2022-06-14 Didžiausiam valstybinės elektros energijos  „Eskom“ 

anglių tiekėjui „Exxaro“ Nacionalinė energetikos 

reguliavimo tarnyba (Nersa) išdavė leidimą statyti 80 

MW saulės elektrinę per rekordiškai trumpą terminą - 47 

dienas. 

Exxaro gets solar power project 

go-ahead in record time 

(businesslive.co.za) 

 

Bendra ekonominė informacija 

2022-06-29 Šių metų antrąjį ketvirtį PAR vartotojų pasitikėjimas 

pasiekė rekordines žemumas per pastaruosius tris 

dešimtmečius, teigia FNB banko ir Ekonominių tyrimų 

biuro atliktas vartotojų pasitikėjimo tyrimas. Pagrindinės 

išaugusio nepasitikėjimo priežastys – karas Ukrainoje, 

auganti infliacija ir neišmokėta balandžio mėnesio 

pažeidžiamiausio visuomenės sluoksnio gyventojų 

pašalpa. Prognozuojama, kad per ateinančius mėnesius 

vartojimas sumažės.  

Consumer confidence plummets to 

record low | Fin24 (news24.com) 

 

2022-06-22 Infliacija gegužės mėnesį viršijo PAR rezervų banko 

nustatytą viršutinę ribą (4-6 %) ir pasiekė 6,5 %. 

Balandžio mėn. metinė vartotojų kainų infliacija siekė 5,9 

proc. Pagrindiniai veiksniai lėmę padidėjusią infliaciją 

buvo degalų, maisto, apgyvendinimo ir komunalinių 

paslaugų kainų augimas.  

Inflation breaches upper limit of 

Reserve Bank target | Fin24 

(news24.com) 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-06-18 ES dujų politikos pokyčiai atveria istorinę galimybę 

Afrikos šalims, kurių pakrantėse yra gausu gamtinių dujų. 

Be to, Afrikos šalys turi gausius metalo, reikalingo 

atsinaujinančiai energetikai vystyti, resursus. 

AMIR BEN YAHMED: European U-turn 
on gas presents historic opportunity 
for Africa (businesslive.co.za) 

 

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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