
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2022 m. rugpjūčio 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. spalio 18-21 d. „Afrikos energijos savaitė“ 

(Africa Energy Week) Keiptaune. 

- 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://aecweek.com/ 

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/ 

 

2022-08-29 Neefektyvus PAR vizų išdavimo kompanijų vadovams ir 

kvalifikuotiems darbuotojams procesas stabdo investicijų 

ir verslo plėtrą šalyje. PAR vidaus reikalų ministerijai 

prieš keletą mėnesių centralizavus darbo vizų išdavimo 

procedūras, daugybė Europos bei kitų pasaulio šalių 

verslų susiduria su nepagrįstai ilga vizų paraiškų 

nagrinėjimo procedūra. Susidariusi kritinė situacija 

visiškai prieštarauja šalies prezidento deklaruojamiems 

investicijų pritraukimo siekiams.    

Visa backlog hobbling French business 

ambitions in South Africa – BLSA 

(engineeringnews.co.za) 

 

2022-08-28 ES nepritaria PAR vyriausybės siūlymui uždrausti metalo 

laužo eksportą, teigdama, kad toks drastiškas žingsnis 

galimai pažeidžia nuostatas, reglamentuojančias 

pasaulinę prekybą. Naujausi tarptautinės prekybos 

konsultacijų įmonės XA pateikti skaičiai rodo, kad nuo 

2021 m. liepos mėn. iki 2022 m. birželio mėn. PAR 

eksportavo apie 6,5 mlrd. randų vertės metalo laužo, o 

siuntos į ES sudarė 775 mln. randų. 

https://www.businesslive.co.za/bd/nati

onal/2022-09-02-eu-objects-to-sa-

government-plan-to-ban-scrap-metal-

exports/ 

 

2022-08-17 Afrikos žemyne veikia startuoliai, kurie padeda spręsti 

plastiko surinkimo ir perdirbimo problemą. Tačiau jie 

susiduria su finansų pritraukimo, verslo plėtros bei 

nepakankamai išvystytos plastiko rinkos iššūkiais. 

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

e/2022-08-17-plastic-waste-african-

digital-solutions-are-promising-but-

there-are-gaps/ 

 

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 

https://transportevolution.com/
http://www.aadexpo.co.za/
https://www.engineeringnews.co.za/article/visa-backlog-tarnishing-french-business-ambitions-in-south-africa-blsa-2022-08-29/rep_id:4136
https://www.engineeringnews.co.za/article/visa-backlog-tarnishing-french-business-ambitions-in-south-africa-blsa-2022-08-29/rep_id:4136
https://www.engineeringnews.co.za/article/visa-backlog-tarnishing-french-business-ambitions-in-south-africa-blsa-2022-08-29/rep_id:4136


2022-08-22 Nepriklausomų energijos gamintojų biuras (IPP) paskelbė 

šeštojo atsinaujinančios elektros energijos gamintojų 

viešojo pirkimo (Bid Window 6) kalendorių ir šiuo metu 

laukia Elektros energijos reguliuotojo (Nersa) ir 

nacionalinės elektros kompanijos Eskom galutinio 

patvirtinimo. Per šį viešojo pirkimo etapą PAR 

vyriausybė siekia nupirkti 5200 MW galios saulės ir vėjo 

elektros energijos. Viešojo pirkimo dalyviai privalo 

užsiregistruoti iki 2022 m. rugsėjo 15 d., o projektų 

pasiūlymų pateikimo terminas - rugsėjo 22 d. 

IPP Office outlines new Bid Window 6 

timetable as it awaits key Nersa and 

Eskom approvals for upscaled round 

(engineeringnews.co.za) 

 

2022-09-01 PAR ministrų kabinetas patvirtino Teisingo energetinio 

pokyčio programą (Just Transition Framework), kurią 

parengė Prezidento klimato komisija. Planuojama, kad 

šios programos pagrindu bus parengtas išsamus 

įgyvendinimo planas. Skaičiuojama, kad PAR per 

ateinančius tris dešimtmečius reikės mažiausiai 250 mlrd. 

JAV dolerių perėjimui nuo anglimis prie atsinaujinančiais 

ištekliais paremtos elektros energijos sistemos, ir apie 10 

mlrd. dolerių darbuotojams ir bendruomenėms remti 

kompensuojant, perkvalifikuojant, perkeliant ir atkuriant 

regionus, kurių ekonomika iki šiol buvo paremta anglių 

kasyba. 

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

icle/cabinet-approves-just-transition-

framework-for-implementation-2022-

09-01  

 

Bendra ekonominė informacija 

2022-08-24 PAR statistikos departamento duomenimis, liepos mėnesį 

vartotojų infliacija toliau augo iki 7,8% nuo 7,4% birželio 

mėnesį. 

https://www.statssa.gov.za/?p=15678   

2022-08-29 Nacionalinis iždas pateikė parlamentui įstatymų pataisas, 

kuriomis siekiama sustiprinti Pietų Afrikos įsipareigojimą 

kovoti su korupcija, pinigų plovimu ir teroristų 

finansavimu. Šie pokyčiai inicijuoti po to, kai Paryžiuje 

įsikūrusi tarpvyriausybinė organizacija “Finansinių 

veiksmų darbo grupė” (FATF), vertinanti šalių gebėjimą 

kovoti su neteisėta finansine veikla, Pietų Afrikai davė 

terminą iki 2022 m. spalio mėn. parengti patikimą planą, 

kaip pašalinti pinigų plovimo prevencijos įstatymų 

trūkumus.  

https://businesstech.co.za/news/finance

/621179/governments-plan-to-keep-

south-africa-off-global-grey-list/  

 

2022-08-24 PAR nedarbo lygis antrąjį ketvirtį šiek tiek sumažėjo iki 

33,9% nuo 34,5% pirmąjį ketvirtį, pagal naujausius 

Statistikos departamento duomenis. Pažymima, kad net 

47% moterų yra ekonomiškai neaktyvios.  

Jobless rate dips slightly in Q2, survey 

finds 47% of w... 

(dailymaverick.co.za) 

 

2022-08-23 Keiptaune pabaigtas tiesti „Google“ „Equiano“ 

povandeninis internetinis kabelis. Kabelis nutiestas iš 

Vakarų Europos Portugalijos iki Pietų Afrikos palei 

Afrikos žemyno vakarinę pakrantę. Šio privataus 

povandeninio kabelio galia, 144 Tb/s, yra 20 kartų 

didesnė už paskutinio nutiesto kabelio pajėgumą. 

Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės prie 

skaitmeninės ekonomikos plėtros PAR ir regione. 

Equiano undersea cable landing opens 

new possibilities for ICT sector 

(engineeringnews.co.za) 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

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  
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Parengė: LR ambasados Pietų Afrikos Respublikoje trečioji sekretorė Inga Stankaitė, tel. +27127609002, el.p. 

inga.stankaite@urm.lt  

mailto:inga.stankaite@urm.lt

