
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. sausio mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-01-28 Nors Laisvoji Afrikos ekonominė zona oficialiai pradėjo 

veikti šių metų sausio 1 d., tačiau realiai prekyba naujomis 

sąlygomis dar neprasidėjo dėl šalių nepasirengimo. 

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

k/free-trade-rocket-launching-again-

and-again-20210128 

 

2021-01-10 Prognozuojama, kad PAR kviečių derlius 2020/2021 m. 

bus didžiausias nuo 2002 m., tačiau šalis vis tiek 

importuos daugiau nei 1,5 mln. tonų kviečių iš Rytų 

Europos ir Šiaurės Amerikos.  

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

wheat-harvest-reaches-19-year-high-

but-heres-why-bread-wont-be-cheaper-

in-2021-2020-12 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-01-25 Covid pandemija praeitais metais paveikė ir FinTech 

sektorių. Vyko svarbūs ir greiti pokyčiai kriptovaliutų, 

mokėjimų, skaitmeninio draudimo srityse. 2021 metais 

prognozuojamas kriptovaliutų rinkos, skaitmeninių 

mokėjimų ir platformų augimas, naujų FinTech žaidėjų 

stiprėjimas bei kitos  tendencijos PAR FinTech sektoriuje.  

https://www.bizcommunity.com/Articl

e/196/724/212390.html  
 

2021-01-22 Nepaisant 5 savaičių eksporto draudimo dėl Covid 

pandemijos, PAR vyno eksportas 2020 m. išaugo 7,7%, 

eksportuota 320 mln. litrų.   

https://ewn.co.za/2021/01/20/wines-of-

south-africa-wine-exports-increased-

by-7-7-in-2020   

 

2021-01-22  Tarp didžiausių rizikų PAR verslui 2021 m. PAR verslo 

atstovai nurodo Covid-19 pandemiją, kibernetines atakas, 

saugumo incidentus, pagal Allianz Risk Barometer. 

 

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

s/462102/the-10-biggest-risks-for-

business-in-south-africa-in-2021/  

 

2021-01-15 Alaus gamintojas „Heineken South Africa“ paskelbė, kad 

dėl PAR vyriausybės įvesto alkoholio prekybos draudimo 

(antrą kartą per šiuos metus), įmonė atšaukė planus statyti 

naują alaus daryklą Kwa-Zulu Natal regione, taip pat 

atleido 70 darbuotojų. Apie atšauktus 2,5 mlrd. randų 

investicinius planus 2021 metams paskelbė ir kitas 

didžiulis PAR alaus gamintojas SAB.   

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

icle/heineken-south-africa-to-cut-jobs-

put-investments-on-hold-2021-01-20  

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

mpanies-and-deals/sab-cancels-r2-5bn-

investment/  

 

2021-01-14 Investavimo galimybės Mozambike žemės ūkio ir 

išmanios kalnakasybos srityje. 

https://www.howwemadeitinafrica.com

/from-agriculture-to-climate-smart-

mining-unpacking-opportunities-in-

mozambique-and-beyond/88701/  

 

2021-01-12  Didžiausios PAR naftos perdirbimo gamyklos, 

priklausančios Glencore ir Petroliam National ir 

sudarančios 43% šalies naftos perdirbimo pajėgumo, dėl 

gedimų išliks uždarytos mažiausiai iki 2022 m. Dėl to 

išaugs PAR priklausomybė naftos importui. 

https://www.biznews.com/briefs/2021/

01/12/oil-refining 
 

 Artimiausios parodos PAR: dėl koronaviruso, visi 

tarptautiniai renginiai šiuo metu atšaukti. 

  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-01-25 Prezidentas Ramaphosa paskelbė apie Turizmo pagalbos 

fondo (Tourism Equity Fund) įsteigimą. Šios priemonės 

https://ewn.co.za/2021/01/26/ramaphos

a-launches-tourism-equity-fund-to-

revive-pandemic-hit-industry  
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tikslas – pagelbėti nuo koronaviruso pandemijos sukeltos 

krizės nukentėjusiam šalies turizmo sektoriui. 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2021-01-15 Ilgalaikės bendros Europos Sąjungos ir Afrikos Sąjungos 

mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystės 

atsinaujinančios energijos srityje (LEAP-RE) 

konsorciumas paskelbė apie konkursą teikti paraiškas 

Europos ir Afrikos tyrimų ir inovacijų programai 

atsinaujinančios energijos srityje. Penkerių metų 

programa siekiama plėtoti ilgalaikę Europos ir Afrikos 

partnerystę atsinaujinančiosios energijos srityje 

finansuojant projektus, orientuotus į atsinaujinančios 

energijos mokslinius tyrimus ir inovacijas. Vasario 21 d. 

numatoma informacijos sesija. Paraiškų teikimo terminas 

2021 m. balandžio 1 d. 

https://www.dst.gov.za/index.php/medi

a-room/latest-news/3262-leap-re-call-

for-proposals-joint-africa-europe-

renewable-energy-projects 

 

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

    

Bendra ekonominė informacija 

2021-01-22  Dėl antrosios Covid-19 bangos PAR, šalies ekonomika 

per pirmąjį ketvirtį augimo nepatirs, anot Centrinio 

banko valdytojo Kganyago. 

https://ewn.co.za/2021/01/22/lockdo
wn-restrictions-likley-to-mute-
economic-growth-in-q1-kganyago  

 

 

2021-01-21 PAR Centrinis bankas nusprendė išlaikyti palūkanų 

normą tokiame pačiame lygyje 3,5 %. Praeitais metais 

šalies centrinis bankas, siekdamas gelbėti ekonomiką, 

sumažino bazinę palūkanų normą viso 300 punktų.  

https://mg.co.za/business/2021-01-21-

repo-rate-remains-unchanged-at-3-5/ 
 

2021-01-21 Nors metinė infliacija šalyje sulėtėjo ir 2020 m. siekė 

3,1%, dėl padidėjusios maisto paklausos, maisto prekių 

kainų infliacija praėjusiais metais išaugo 6%.  

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

food-prices-are-rocketing-these-items-

are-getting-pricier-fast-2021-1 

 

2021-01-20 PAR statistikos departamentas skelbia, kad metinė 

infliacija PAR 2020 m. pasiekė 16 metų žemumas ir 

nukrito vidutini6kai iki 3,3%. 

http://www.statssa.gov.za/?p=13930  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-01-31 Antrajai pandemijos bangai šalyje slūgstant, vasario 1 d. 

šalį pasieks pirmoji AstraZeneca vakcinų partija nuo 

Covid-19 (1 mln. dozių) iš Indijos Serum instituto. 

Pirmieji bus skiepijami medicinos personalo darbuotojai 

(1,25 mln.).  Planuojama, kad per vasario mėn. bus gauta 

dar pusė milijono dozių. Vyriausybė ketina iki metų galo 

paskiepyti 2/3 arba 67% visuomenės. Skelbiama, kad 

šalies vyriausybė jau yra užsitikrinusi 40 mln. dozių.  

PAR patvirtintų koronaviruso atvejų yra 1,36 mln., 

užfiksuota daugiau nei 38 000 mirčių. 

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

ment/464388/south-africa-set-to-

receive-another-20-million-surprise-

covid-19-vaccine-doses/ 

https://ewn.co.za/2021/01/31/sa-s-first-

shipment-of-astrazeneca-vaccines-

leave-india 

 

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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