
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

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

Keiptaune.  

- 10 svarbiausių FinTech renginių Afrikoje 2022 metais 

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/ 

 

2022-10-28 Dėl dvi savaites užtrukusio valstybinės krovos ir 

logistikos kompanijos „Transnet“ darbuotojų streiko, 

šalies jūrų uostuose buvo užlaikyti eksportui skirtų vaisių 

konteineriai bei susidarė didžiulės eilės konteineriams 

transportuoti. Tikimasi, kad susidariusios eilės bus 

aptarnautos greitu metu. Kai kurie eksportuotojai vietoj 

jūrų konteinerius transportavo oro keliu. 

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

-exporters-look-to-export-via-sea-

freight-amid-backlog-at-transnet-2022-

10 

 

2022-10-07 PAR Vidaus reikalų departamentas paskelbė, kad 

paspartino kritinių įgūdžių (critical skills) vizų prašymų 

nagrinėjimą, ir paskyrė komandą, kuri prižiūrės verslo 

vizų prašymų nagrinėjimą. 

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

ment/632299/home-affairs-to-fast-

track-critical-skills-and-business-visas/ 

 

2022-10-10 PAR Gautengo provincijoje įsteigtas 300 milijonų randų 

fondas, skirtas mažam verslui remti. PAR veikia daugiau 

nei du milijonai mažų įmonių, daugelis jų veikia 

neformaliose gyvenvietėse (townships), kurios neturi 

prieigos prie finansavimo šaltinių iš bankininkystės 

sektoriaus. Tai riboja galimybes plėsti verslą, imtis 

didesnių projektų ir kurti naujas darbo vietas.  

Multimillion SMME fund launched in 

Gauteng to encourage... 

(dailymaverick.co.za) 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-10-13 Spalio pradžioje prie Krugerio parko įvykus nelaimei, kai 

buvo nušautas turistas iš Vokietijos, šalies Turizmo 

ministrė paskelbė, kad šalis planuoja turistus pasitikti su 

video filmu, instruktuojančiu, kaip saugiai keliauti PAR. 

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

h-africa-tourism-safety-message-at-

airports-following-german-murder-

2022-10  

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-10-12 Nors Europoje anglies importo kaina pasiekė aukštumas 

nuo gegužės mėn, PAR anglies eksporto į Europą apimtys 

per pastarąsias savaites žymiai sumažėjo ir pasiekė 

žemiausią tašką nuo 2021 m. dėl valstybinės logistikos 

kompanijos „Transnet“ darbuotojų streiko.  

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

my/transnet-strike-coal-price-surges-

in-europe-as-sa-exports-drop-to-

lowest-level-since-2021-20221012 

 

2022-10-04 Pietų Afrikos atsinaujinančios energijos nepriklausomų 

energijos gamintojų viešųjų pirkimų programos 

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

icle/56-wind-and-solar-projects-bid-

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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(REIPPPP) šeštajame pasiūlymų raunde (BW6), kuriuo 

siekiama nupirkti 4 200 MW elektros energijos pajėgumų, 

konkurso dalyviai pateikė 56 vėjo ir saulės projektų 

pasiūlymus. Pasiūlymų nagrinėjimas, planuojama, gali 

užtrukti nuo 6 iki 8 savaičių. 

into-south-africas-enlarged-

renewables-round-2022-10-04 

Bendra ekonominė informacija 

    

2022-10-27 PAR finansų ministras parlamente pristatė vidurio 

laikotarpio biudžeto projektą (mid-term budget policy 

statement), kuris daugelio ekonomistų buvo įvertinta 

teigiamai. Ministras pasiuntė aiškią žinutę, kad ir toliau 

bus laikomasi fiskalinės disciplinos. Biudžeto deficitas 

šiais biudžetiniais metais bus mažesnis, nei kad buvo 

prognozuota prieš metus ir sieks 4,9 % (vietoj 6%). Tai 

lėmė šiais metais surinktas didesnis nei tikėtasi pelno 

mokestis. Prie padidėjusių valstybės pajamų daugiausiai 

prisidėjo kasybos sektorius (aukštesnės pasaulinės žaliavų 

kainos), tuo pačiu savo teigiamą indėlį įnešė finansų ir 

gamybos sektoriai. Tačiau lėtėjantis pasaulinės ir šalies 

ekonomikos augimas, besitęsiantys elektros energijos 

tiekimo iššūkiai bei viešojo sektoriaus atlyginimų 

padidinimas gali kelti grėsmę PAR fiskalinei 

perspektyvai.  

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

icle/medium-term-budget-is-positive---

perhaps-too-positive-economists-say-

2022-10-27  

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

icle/higher-revenue-collections-

support-consolidation-as-growth-

headwinds-strengthen-2022-10-26  

 

2022-10-12 Didelė tikimybė, kad PAR 2023 m. vasario mėn. bus 

įtraukta į „pilkąjį sąrašą“ šalių, kurios neatitinka pinigų 

plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos standartų 

pagal Finansinių veiksmų darbo grupės (Financial Action 

Task Force) nustatytus kriterijus. Tai šaliai pabrangins 

tarptautines bankines transakcijas. PAR birželio mėnesį 

atsidūrė šiame sąraše su kitomis 22 šalimis. Iki gruodžio 

mėn. PAR turi pateikti planą, kokių veiksmų bus imtasi, 

siekiant užtikrinti standartų laikymąsi. 

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

e/2022-10-12-greylisting-seems-

inevitable-but-there-are-steps-sa-can-

take-to-mitigate-the-fallout/  

 

2022-10-22 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  

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-10-15 Praeitais metais COP26 sudarytas PAR ir grupės Vakarų 

šalių klimato kaitos finansavimo susitarimas, pagal kurį 

šalis gaus maždaug 8,5 milijardo dolerių (dotacijų, 

lengvatinių paskolų ir komercinio finansavimo), siekiant 

paremti perėjimą prie švaresnės energijos, pasiekė kritinį 

etapą – parengtas finansavimo susitarimo investicijų 

plano projektas. Išskirtos trys pagrindinės sritys, į kurias 

bus investuojama: valstybinės elektros kompanijos 

„Eskom“ elektrinių transformavimas, suteikiant joms kitą 

paskirtį, PAR automobilių pramonės perorientavimas į 

elektrinių transporto priemonių gamybą ir parama 

žaliosios vandenilio pramonės plėtrai. Lėšos numatytos 5 

metų laikotarpiui. Investicijų planą turi patvirtinti šalies 

vyriausybė. 

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

my/milestone-sas-new-r152bn-

proposal-to-rich-countries-includes-

power-station-ev-plans-20221005 

 

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/  
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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  

https://www.gobotswana.com/botswana-export-ready-database
mailto:inga.stankaite@urm.lt

