
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. vasario mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-02-25 Šalies finansų ministrui paskelbus apie 8% didinamą 

akcizo mokestį alkoholiui, asocijuotos pramonės 

struktūros reiškia susirūpinimą dėl didesnio nei infliacija 

akcizo padidinimo. Alkoholio pramonė patyrė didžiulį 

nuosmukį dėl Covid-19 pandemijos apribojimų, kai 

prekyba alkoholiu buvo uždrausta keletą mėnesių. 

Padidintas akcizas dar labiau apsunkins pramonės 

atsigavimą.  

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

icle/alcohol-tobacco-industries-

bemoan-excise-tax-increase-2021-02-

25 

 

2021-02-22 PAR vištienos gamintojų asociacija teikia paraišką Pietų 

Afrikos tarptautinei prekybos komisijai ITAC dėl 

antidempingo tarifų vištienos importui iš Airijos, Danijos, 

Ispanijos, Lenkijos ir Brazilijos. 

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

icle/sapa-applies-for-anti-dumping-

duty-against-brazil-four-eu-countries-

2021-02-22 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2021-02-21 Ketvirtojo ketvirčio banko „FirstRand“ nekilnojamojo 

turto agentų apklausa rodo, kad daugiau nei penktadalis 

visų 2,6 milijono ar didesnės vertės namų, kurie buvo 

pateikti į rinką pardavimui praėjusių metų pabaigoje, 

buvo pardavinėjami, nes savininkai ketino išvykti iš šalies 

ir persikelti į užsienį. 

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

y/moneyweb-tax/south-african-high-

earners-exodus-may-limit-room-for-

tax-hikes/  

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-02-23  Vienas sparčiausiai augančių skaitmeninių bankų PAR 

TymeBank gavo 1,6 mlrd. randų investicijų plėtrai iš 

Jungtinės Karalystės ir Filipinų. Tai viena didžiausių 

investicijų finansų sektoriuje PAR. 

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

icle/tymebank-receives-r16bn-

investment-to-expand-products-grow-

lending-portfolio-2021-02-23  

 

2021-01-18 PAR vyriausybė paskelbė naują kritinių įgūdžių sąrašą, 

pagal kurį tam tikrų profesijų atstovams bus lengviau 

gauti darbo vizą šalyje. Paskutinį kartą toks sąrašas buvo 

skelbtas 2014 m. 

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

h-africa-critical-skills-list-2021-2  
 

2021-02-16 Įgyvendinant energetikos reformą PAR, kurios vienas iš 

svarbiausių komponentų atsinaujinančios energijos 

generavimas, siekiant skatinti šalies industrializaciją bei 

plečiant lokalizacijos principo taikymą, ateityje bus vis 

didesnis poreikis reikiamus komponentus kaip vėjo 

bokštus, dujų variklius, saulės modulius  gaminti vietoje. 

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

onista/2021-02-16-moment-in-the-sun-

writing-a-new-chapter-in-south-

africas-renewable-energy-transition/  

 

2021-02-16 „MasterCard“ ir telekomunikacijų paslaugų tarptautinė 

kompanija MTN paskelbė, kad MTN klientai 16-oje 

Afrikos šalių galės saugiai atlikti elektroninės prekybos 

mokėjimus naudodamiesi „MasterCard“ virtualių 

mokėjimų sprendimu, susietu su MTN mobiliųjų pinigų 

paslauga „MoMo“. 

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

icle/mtn-mastercard-partnership-

enables-mobile-e-commerce-

payments-2021-02-16  

 

 Artimiausios parodos PAR:  

- 2021 m. kovo 1-5 d. vyksta virtuali Pietų Afrikos 

energetikos paroda „Africa Energy Indaba“ 

- 2021 m. kovo 4 d. parodos kontekste vyks ES 

energetikos diena „TeamEurope Africa Energy Day“ 

PAR 

https://www.africaenergyindaba.com/  

https://www.africaenergyindaba.com/e

u-energy-day/ 
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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-01-25    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

    

Bendra ekonominė informacija 

2021-02-28 Prezidentas C. Ramaphosa paskelbė, kad antrajai 

koronaviruso bangai šalyje atslūgus, pereinama iš 3-iojo 

į 1-ąjį karantino lygį. Pirmąjame lygyje išlieka 

apribojimai masiniams susirinkimams, galioja 

sutrumpinta komendanto valanda, privalomos veido 

kaukės viešosiose erdvėse.  

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

g/471604/south-africa-moves-back-to-

lockdown-level-1-here-are-the-

changes-and-restrictions-still-in-place/ 

 

2021-02-24 Finansų ministras Tito Mboweni paskelbė 2021/2022 m. 

šalies biudžeto projektą. Pagrindiniai akcentai: 

patikslintas biudžeto deficitas - 14% BVP 2020/21, 

valstybės skola padidėjo nuo 65,6% iki 80,3% BVP 

2020/21, prognozuojama, kad 2025/26 m. skola 

stabilizuosis ir sieks 88,9% BVP, gyventojų pajamų 

mokestis nebus didinamas, pelno mokestis sumažės nuo 

28% iki 27%, akcizai alkoholiui ir tabakui padidės 8% 

2021/22 m., degalai pabrangs 15 centų už litrą, o įnašas į 

kelių nelaimingų atsitikimų fondą – 11 centų litrui, 9 

mlrd. randų per ateinančius trejus metus bus skirti 

Covid-19 vakcinoms bei skiepijimo programai. 

Papildomos lėšos bus skirtos valstybinėms įmonėms 

gelbėti, įskaitant nacionalines oro linijas SAA ir Žemės 

banką. Toliau bus mokamos „Covid“ pašalpos ir 

finansuojama prezidento įdarbinimo iniciatyva. 

Ministras išlaikė savo liniją „užšaldyti“ viešojo 

sektoriaus atlyginimų didinimą. Atnaujintos šalies 

ekonominio augimo prognozės: po 7,2% ekonominio 

nuosmukio 2020 m., 2021 m. augimas sieks 3,3%, o 

2022 ir 2023 m. - 1,9%.  

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

e/2021-02-24-south-africas-2021-

budget-in-a-box/ 

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

e/2021-02-24-mbowenis-sun-behind-

the-clouds-shrouds-a-precarious-

balancing-act-premised-on-politically-

tricky-assumptions/ 

 

2021-02-16 Šalies prezidentas C.Ramaphosa savo metinėje kalboje 

dar kartą pakartojo svarbiausius prioritetus tarp kurių 

kova su Covid bei ekonomikos gaivinimas.  

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

icle/implementation-key-for-south-

africas-way-forward-following-

ramaphosas-2021-sona-2021-02-

16/rep_id:4136  

 

2021-02-15  Nedarbo lygis šalyje pasiekė naujas aukštumas ir šiuo 

metu yra 32,5%. Nors Covid-19 karantino apribojimai 

buvo atlaisvinti, tačiau šalies darbo rinka patyrė skaudų 

smūgį, kurio pasekmės bus jaučiamos ilgai. Nepanašu, 

kad šalies vyriausybei bus lengva įveikti nedarbo krizę 

artimiausiu metu dėl prognozuojamo lėto ekonominio 

augimo.  

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

my/sas-jobless-grows-to-72-million-as-

unemployment-rate-breaches-new-

record-20210223 

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

e/2021-02-23-more-damage-to-south-

africas-labour-market-as-

unemployment-hits-new-high/ 

 

2021-02-10 Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ įspėjo, kad 

PAR gresia reitingų pažeminimas, jei vyriausybė 

nepažabos savo skolos. Praėjusį lapkritį šalies 

skolinimosi reitingas buvo nužemintas iki neigiamo Ba2, 

du laipteliai žemiau investicinio lygio. Agentūra 

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

s/466901/moodys-sends-downgrade-

warning-to-south-africa/  

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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prognozuoja, kad 2022 m. PAR skolos ir BVP santykis 

pasieks 100,7 %. 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-02-08 Covid pandemija ypač išryškino poreikį finansiškai 

prieinamai ir patikimai interneto prieiga Afrikoje. Tačiau 

skaitmeninė Afrikos šalių transformacija nėra neutrali 

erdvė. Politinius sprendimus, kaip įgyvendinti 

skaitmeninę darbotvarkę Afrikoje, formuos geopolitinis 

Kinijos ir Vakarų technologijų karas. 

https://mg.co.za/africa/2021-02-08-

africas-digital-transformation-risks-

becoming-trapped-in-geopolitical-

competition/ 

 

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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