
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2022 m. rugsėjo 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. 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://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/ 

 

2022-09-14 PAR Biovac institutas, iš dalies valstybei priklausantis 

vakcinų gamintojas, pagamino pirmąją Covid-19 vakcinų 

partiją, pagal susitarimą, kuriuo siekiama per metus 

užpildyti ir supakuoti net 100 milijonų dozių Pfizer ir 

BioNtech vakcinų. Nors vakcinų paklausa šiuo metu yra 

sumažėjusi, Biovac planuoja orientuotis į vakcinų 

stiprinamąsias dozes imuniteto nuo Covid-19 palaikymui. 

https://www.businesslive.co.za/bloomb

erg/news/2022-09-14-biovac-produces-

first-batch-of-pfizer-covid-19-

vaccines/ 

 

2022-09-07 PAR Vidaus reikalų departamentas atšaukė prieštaringą 

sprendimą centralizuoti ilgalaikių vizų nagrinėjimą ir 

grąžino iki tol buvusią tvarką, kai sprendimas dėl 

ilgalaikės (darbo) vizos priimamas šalies ambasadose. 

Prieš keletą mėnesių centralizavus sprendimų priėmimą, 

vizų nagrinėjimo laikas dar labiau pailgėjo.  

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

centralised-adjudication-of-long-term-

visas-is-out-embassies-decide-again-

2022-9 

 

2022-09-01 Pietų Afrikos farmacijos įmonė „Aspen Pharmacare“ 

paskelbė apie susitarimą su Indijos Serumo institutu dėl 

keturių „Aspen“ prekės ženklo vakcinų gamybos ir 

platinimo Afrikoje. Ankstesnis susitarimas su „Johnson & 

Johnson“ pakuoti ir parduoti COVID-19 vakcinas su savo 

prekės ženklu („Aspenovax“) nebuvo sėkmingas dėl 

mažos paklausos. 10 metų sudarytas susitarimas apims 

pneumokokinę vakciną, rotaviruso vakciną, polivalentinę 

meningokokinę vakciną ir šešiavalentę vakciną. Keturios 

vakcinos bus gaminamos Aspen gamykloje Gkeberhoje. 

https://ewn.co.za/2022/08/31/sa-s-

aspen-strikes-4-vaccine-deal-with-

indian-producer-after-covid-vax-

letdown 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-09-02 Veiklą pradėjo pirmoji komercinė suskystintų gamtinių 

dujų (SGD) gamykla Pietų Afrikoje, Free State 

provincijoje. Virginijos gamyklą operuoja PAR 

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

nies/renergen-switches-on-sas-first-

commercial-lng-plant-20220905 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.neventum.com/tradeshows/africacom
https://www.neventum.com/tradeshows/africacom


energetikos įmonė Renergen. Planuojama gaminti SDG ir 

helį. 

2022-09-12 Prancūzijos nepriklausoma elektros energijos gamintoja 

„HDF Energy“ planuoja pradėti gaminti žaliąjį vandenilį 

Namibijoje, pirmojoje tokioje elektrinėje Afrikoje, iki 

2024 m. Swakopmund projekto vertė siekia 181,25 mln. 

USD. Šiuo metu Namibija daugiau nei trečdalį savo 

energijos importuoja iš kaimyninės Pietų Afrikos. 

https://www.aljazeera.com/news/2022/

9/12/africas-first-hydrogen-power-

plant-to-produce-electricit-by-2024 

 

2022-09-01 Valstybinė Botsvanos energetikos korporacija (Botswana 

Power Corporation, BPC) sudarė sutartį su Norvegijos 

įmone Scatec ASA (SCATC.OL) statyti 50 MW saulės 

elektrinę. Tai pirmasis BPC didelio masto 

atsinaujinančios energijos projektas. Botsvana ketina 

padidinti elektros energijos gamybos apimtis ir daug 

dėmesio skirs atsinaujinančiai energetikai. Pagal 

pasirašytą elektros energijos pirkimo sutartį, „Scatec“ 

finansuos, statys, valdys ir eksploatuos saulės elektrinę, o 

investicijas atpirks parduodant elektrą BPC per 25 metus. 

https://www.sabcnews.com/sabcnews/

botswana-awards-norways-scatec-first-

large-scale-solar-plant-contract/  

 

Bendra ekonominė informacija 

2022-09-29 Globali konsultacinė kompanija KPMG paskelbė PAR 

ekonomikos augimo prognozes, pagal kurias šiais metais 

šalies bendrasis vidaus produktas grįš į priešpandeminį 

lygį ir augs apie 1,8 proc. 2023 m. augimas toliau lėtės iki 

1,5 %. 

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

icle/south-africa-is-returning-to-

prepandemic-levels-of-economic-

growth-2022-09-30  

 

2022-09-22 PAR Centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą 

dar 75 baziniais punktais.  Šiuo metu atpirkimo sandorių 

palūkanų norma siekia 6,25%, o pagrindinė palūkanų 

norma - 9,75%. Paskutinis palūkanų normos padidinimas 

atitiko ekonomistų lūkesčius ir grąžino palūkanų normas 

iki priešpandeminio lygio 2020 m. sausio mėn. 

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

my/just-in-another-large-hike-pushes-

rates-to-pre-pandemic-level-20220922  

 

2022-09-06 Pietų Afrikos bendrasis vidaus produktas antrąjį 2022 m. 

ketvirtį sumažėjo 0,7 proc. Susitraukė mažiausiai septyni 

sektoriai, labiausiai gamybos, žemės ūkio, prekybos ir 

kasybos.  

https://ewn.co.za/2022/09/06/sa-s-q2-

gdp-figure-contracts-by-0-7  

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-09-15 Artėjant COP27 susitikimui Egipte, PAR aplinkos 

ministrė Barbara Creecy ragina turtingąsias pasaulio 

valstybes laikytis įsipareigojimų kasmet skirti 100 

milijardų JAV dolerių ir padėti mažiau turtingoms šalims 

kovoti su klimato kaita bei prisitaikyti prie naujų klimato 

sąlygų. Ji pasisako už kompensacijų mechanizmo 

sukūrimą, siekiant padėti šalims, kurios patiria potvynius, 

sausras ir kitas su klimato kaita susijusias nelaimes. 

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

icle/south-africa-lays-out-climate-

demands-to-rich-polluters-ahead-of-

cop27-2022-09-15 

 

2022-09-07 Lenkijos prezidentas A. Duda pirmojo savo vizito 

Nigerijoje metu susitarė su šia šalimi dėl didesnio 

gamtinių dujų tiekimo Lenkijai. 

Poland signs with Nigeria to 
replace Russian gas 
(theafricareport.com) 

 

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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