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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/ 

 

2022-11-21 PAR ministrų kabinetas patvirtino priemonių paketą, 

skirtą apriboti prekybą metalo laužu, siekiant mažinti žalą 

viešajai infrastruktūrai. Varinių kabelių vagystės PAR 

ekonomikai kasmet kainuoja 46 mlrd. Randų. 

Cabinet approves measures to restrict 

scrap exports, but details yet to be 

released (engineeringnews.co.za) 

 

2022-11-21 Pietų Afrikos vyriausybė nusprendė laikinai uždrausti 

metalo laužo eksportą, taip siekdama užkirsti kelią 

viešosios infrastruktūros vandalizmui. Dėl 

nekontroliuojamų varinių kabelių ir kitų metalų vagysčių 

padaryti reikšmingi nuostoliai energetikos ir geležinkelių 

infrastruktūrai Skaičiuojama, kad kasmet vien vario 

vagystės ekonominė žala siekia daugiau nei 45 mlrd. 

Randų. 

https://www.iol.co.za/business-

report/economy/ban-on-trade-in-scrap-

metals-after-extensive-legal-advice-

sought-47b671fb-06a2-4246-afc5-

24b127fc1643 

 

2022-11-15 Perėjimui prie atsinaujinančios energetikos reikės žymiai 

padidinti kritinių naudingųjų iškasenų gavybą, teigia 

Pasaulio Bankas. Žaliosios energetikos technologijoms 

(saulės kolektoriams, vėjo turbinoms ir akumuliatoriams) 

gaminti reikalingi tokie mineralai kaip grafitas, litis, 

kobaltas, varis, manganas ir retieji žemių metalai, kurių 

didelė dalis randama Afrikoje. Žemynas turi 30% pasaulio 

mineralų atsargų, įskaitant daug mineralų, būtinų žaliajai 

energetikai. Pavyzdžiui, Kongo Demokratinė Respublika 

(KDR) pagamina apie 70% viso pasaulio kobalto, Pietų 

Afrika turi didžiausią mangano atsargų dalį, Madagaskare 

ir Mozambike yra daug grafito, o Zimbabvėje yra ličio 

telkinių.  

https://saiia.org.za/research/africas-

mineral-resources-are-critical-for-the-

green-energy-

transition/?utm_source=SAIIA+Mailing

+List&utm_campaign=bfef3e998d-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_15_08_4

5&utm_medium=email&utm_term=0_

fd44aa88fa-bfef3e998d-82720113  

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-11-29 Šalies prezidentas C. Ramaphosa paskelbė, Pietų Afrikos 

žaliojo vandenilio nacionalinės programos vystymui 

numatyta 300 milijardų randų. Siekiant pagreitinti plėtrą, 

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

icle/south-africa-unveils-r300bn-green-

hydrogen-pipeline-as-its-states-

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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programa bus traktuojama kaip strateginis integruotas 

projektas (SIP) pagal šalies infrastruktūros plėtros 

įstatymą. Šalies vyriausybė siekia sudaryti kuo 

palankesnes sąlygas žaliojo vandenilio gamybai ir 

planuoja eksportuoti jį į Europą ir Aziją. 

ambition-to-be-destination-of-choice-

2022-11-29/rep_id:4136 

2022-11-28 Pietų Afrikos plėtros bankas Pramonės plėtros 

korporacija (IDC) sudarė susitarimą su Vokietijos plėtros 

banku KfW, dėl 410 mln. randų finansavimo (dotacijos) 

žaliojo vandenilio sektoriaus plėtrai PAR. Tai dalis 

Vokietijos įsipareigojimo po COP26 ir COP27 remti PAR 

šaliai pereinant prie mažiau taršaus energetikos 

sektoriaus. 

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

_future/energy/sas-new-green-

hydrogen-projects-get-funding-from-

germany-20221128 

 

2022-11-22 Europos investicijų bankas (EIB) ir Pietų Afrikos plėtros 

bankas (DBSA) COP27 susitikime susitarė dėl naujos 

finansinės programos PAR, kuri turėtų atverti kelią 400 

mln. eurų privačioms investicijoms, siekiant paremti 

šalies pastangas pereiti prie švarios energetikos. EIB skirs 

šiai iniciatyvai 200 mln. eurų. Planuojama, kad per šią 

programą bus finansuojama 1200 MW naujų elektros 

energijos pajėgumų iš atsinaujinančių šaltinių. 

https://mg.co.za/special-reports/2022-

11-22-dbsa-and-eib-finance-

renewable-energy-projects-in-sa/?amp 

 

Bendra ekonominė informacija 

2022-11-24 PAR Centrinis bankas paskelbė dar padidinantis palūkanų 

normą 75 procentiniais punktais, siekdamas suvaldyti 

aukštą infliaciją. Po šio žingsnio atpirkimo sandorių 

palūkanų normą pasiekė 7%, o pagrindinė - 10,5%. 

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

icle/another-jumbo-interest-rate-hike-

announced-2022-11-24  

 

2022-11-23 Spalio mėn. infliacija pakilo iki 7,6%, nuo 7,5% praėjusį 

mėnesį, nors ekonomistai tikėjosi, kad infliacija sumažės 

iki 7,4%. Daugiausia infliaciją lėmė maisto ir 

nealkoholinių gėrimų kainos per metus išaugę 12 proc., ir 

transportas – 17,1 proc. 

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

my/just-in-october-inflation-surprises-

with-jump-to-76-20221123  

 

2022-11-16 Pietų Afrikos ekonomika trečiąjį ketvirtį išvengė 

techninio nuosmukio, nepaisant rekordinių elektros 

energijos tiekimo sutrikimų. Numatoma, kad geresnės nei 

tikėtasi kasybos ir gamybos apimtys nusvers santykinai 

silpnus mažmeninės prekybos duomenis. PAR trečiąjį 

ketvirtį vėl pradėjo augti po to, kai per ankstesnius tris 

mėnesius sumažėjo 0,7%. Kasyba ir apdirbamoji gamyba 

sudaro apie penktadalį viso bendrojo vidaus produkto, o 

prekyba, apimanti mažmeninės prekybos sektorių, 13 %. 

https://www.moneyweb.co.za/news/ec

onomy/key-data-suggests-sas-

economy-has-averted-a-technical-

recession/ 

 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-11-15 Aplinkos apsaugos ministrė Barbara Creecy paskelbė, kad 

Pietų Afrika baigia patvirtinti Baltąją knygą dėl šalies 

biologinės įvairovės, miškininkystės, žuvininkystės ir 

aplinkos apsaugos. Tai ypač svarbus žingsnis PAR 

rengiantis gruodžio pradžioje dalyvauti Jungtinių Tautų 

Biologinės įvairovės konvencijos (CBD) penkioliktojoje 

šalių konferencijoje (COP15) Monrealyje. Pietų Afrika 

yra viena iš 17 didžiulės biologinės įvairovės pasaulio 

šalių, kurioje yra saugomos didelės teritorijos. Be to, 

šalyje yra daug endeminių augalų. Todėl derybose jai teks 

ypatingas vaidmuo, kaip vienai iš pasaulinių lyderių, 

turinčių didžiulę patirtį ir mokslo žinių gamtos apsaugos 

ir tvaraus išteklių naudojimo srityse.  

https://www.engineeringnews.co.za/a
rticle/creecy-outlines-key-issues-for-
south-africa-at-this-years-biodiversity-
cop-2022-11-29  

 

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

