
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2022 m. liepos 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. 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/ 

 

2022-07-29 PAR pateikė prašymą konsultacijoms Pasaulio prekybos 

organizacijoje dėl naujų Europos Sąjungos taisyklių PAR 

apelsinų importui, kurios reikalauja, kad vaisiai būtų 

šaldomi (taip siekiant užkirsti kelią ligų plitimui) prieš 

atvežant juos į ES. PAR tokias priemones vadina 

nepateisinamomis, nesąžiningomis, neįmanomomis 

įgyvendinti ir nepagrįstomis moksliniais duomenimis. Šis 

sprendimas neigiamai paveiks Pietų Afrikos citrusinių 

vaisių augintojus, kurie per metus į Europos regioną 

eksportuoja 800 000 tonų vaisių. 

https://www.fruitnet.com/eurofruit/sout

h-africa-escalates-eu-dispute-to-

wto/246794.article 

https://www.businessinsider.co.za/eu-

to-introduce-harsh-cold-treatment-

rules-for-south-african-citrus-2022-6 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-07-26 Prezidentas Cyril Ramaphosa paskelbė skubias priemones 

elektros energijos krizei spręsti. Visiems privatiems 

energetikos projektams nebereikės licencijų. Per 

ateinančius tris mėnesius valstybinė energetikos 

kompanija „Eskom“ pradės pirkti elektrą iš esamų 

nepriklausomų energijos gamintojų šalyje, o taip pat 

importuos iš Botsvanos ir Zambijos. Reikalavimai 

naudoti šalyje pagamintus komponentus atsinaujinančios 

energetikos projektams bus lankstesni. Per sekantį 

energijos viešojo pirkimo konkursą (Bid Window 6) 

naujų vėjo ir saulės energijos generavimo pajėgumų 

kiekis padvigubės nuo 2 600 MW iki 5 200 MW. Kiti 

viešieji pirkimai bus paspartinti. Rugsėjo mėn. bus 

paskelbtas konkursas baterijų parkų statymui. 

Artimiausiu metu taip pat bus paskelbtas dujų viešasis 

pirkimas. Bus siekiama mažinti biurokratines kliūtis, kad 

Ramaphosa's 10-point power crisis 

plan: What you need to know | Fin24 

(news24.com) 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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nauji projektai kuo greičiau pradėtų generuoti elektros 

energiją. Numatytos priemonės skatinti įmones ir namų 

ūkius instaliuotis saulės baterijas ir parduoti perteklinę 

energiją. Sukurtas Nacionalinis energetikos krizės 

komitetas, kuris bus atsakingas už priemonių 

įgyvendinimą. 

2022-07-22 Ekspertai teigia, kad medienos bio-ekonomika gali 

prisidėti prie PAR energetinės krizės sprendimo. Nors 

elektros energijos generavimas iš biomasės nėra 

numatytas nacionalinėje elektros energijos strategijoje, 

tačiau šalies vyriausybei siūloma remti ir šią kryptį. Kovo 

mėnesį buvo pradėta eksploatuoti „Ngodwana Energy“ 25 

MW galios bio-masės energijos jėgainė, kurios 30 % 

akcijų priklauso didžiausiai medienos apdirbimo įmonei 

„Sappi“.  

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

icle/bioeconomy-could-support-s-

africas-energy-needs-2022-07-22  

 

Bendra ekonominė informacija 

2022-07-20 Pagal PAR Statistikos departamento duomenis, metinė 

vartotojų infliacija toliau auga ir birželio mėn. šoktelėjo 

iki 7,4 % nuo 6,5 % gegužės mėn, daugiausia dėl augančių 

transporto ir maisto kainų. Tai didžiausias rodiklis nuo 

2009 m. 

https://www.statssa.gov.za/?p=15583   

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-07-22 Pasaulio neapdoroto plieno gamyba birželį sumažėjo 

5,9% iki 158,1 mln. tonų, pagal Pasaulio plieno 

asociacijos duomenis. Afrikoje birželio mėn. buvo 

pagaminta 1,2 mln. tonų – 18,7% mažiau nei pernai, o 

Azijoje ir Okeanijoje – 118,8 mln. tonų – 3,1% mažiau nei 

pernai. 

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

icle/crude-steel-production-down-59-

yy-in-june-worldsteel-2022-07-22  

 

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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