
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. kovo mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-03-08 PAR Mėsos importuotojų ir eksportuotojų asociacija 

teigia, kad protekcionistinė vyriausybės politika vištienos 

importo atžvilgiu (įvesti antidempingo muitai vištienos 

importuotojams) nulėmė vištienos kainos galutiniam 

vartotojui padidėjimą 2020 m. Dėl to 40% šalies vartotojų 

vištienos produktų neįpirks. 

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

icle/amie-says-antidumping-duties-

will-cost-consumers-2021-03-

08/rep_id:4136 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-03-21  Prognozuojama, kad PAR citrusinių vaisių pramonė ir 

šiais metais augs. Citrusinių vaisių augintojų asociacijos 

skaičiavimais, per du metus 2020-2021 m. vaisių 

eksportas auga 22%. PAR citrusus eksportuoja 

daugiausiai į Ispaniją ir kitas ES šalis. 

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

report/markets/citrus-industry-predicts-

another-year-of-growth-3d4ff13a-

5a42-4aa7-a0ca-b1a85a15b8b1  

 

2021-03-21  PAR vyno eksportuotojai susiduria su dideliais iššūkiais 

dėl oro sąlygų, su Covid pandemija susijusių logistikos 

problemų bei pasaulinio konteinerių trūkumo. 50% viso 

PAR vyno eksporto keliauja į Europą. 

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

e/2021-03-22-adapt-or-die-wine-

exporters-brew-solutions-to-the-

oversupply-headache/ 

 

 Artimiausios parodos PAR:  

- 2021 m. rugpjūčio 23-25 d. Johanesburge vyks 

didžiausia maisto ir gėrimų paroda „Africa Big 7“.  

 

Tarptautinė automobilių pramonės paroda 

„Automechanika“ nukelta į kitus metus ir planuojama 

2022 m. kovo 15–18 d. 

https://www.africabig7.com/  

 

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

icle/automechanika-postponed-to-next-

year-2021-03-25 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2021-03-25 Pietų Afrikos mokslo ir inovacijų ministerija (DSI) ir 

Nacionalinis tyrimų fondas (NRF) patvirtino 35 mln. 

randų biudžetą, skirtą finansuoti naują radijo teleskopą 

HIRAX, kuris bus įrengtas Pietų Afrikos radijo 

astronomijos observatorijos draustinyje Karoo regione. 

Prietaisas skirtas tamsiosios energijos, greitųjų radijo 

sprogimų (pulsų) ir pulsarų tyrimams. HIRAX 

pasitarnaus kaip mokymosi platforma rengiantis 

tarptautinio radijo teleskopo „Square Kilometer Array“ 

kūrimui su Australija. 

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

icle/south-africa-to-gain-another-radio-

telescope-array-2021-03-25 

 

2021-03-25 Mokslo ir inovacijų departamentas (DVI) investavo 18,9 

mln. randų į dviejų nanopalydovų, kurie bus naudojami 

jūrininkystės stebėjimui Pietų Afrikoje, kūrimą. 

Investicija yra pirmoji iniciatyva šalyje teikti palydovinio 

ryšio paslaugas jūrų pramonei. Remdama šią programą 

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

icle/science-innovation-dept-invests-

r189m-in-nanosatellites-2021-03-

25/rep_id:4136 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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PAR vyriausybė tikisi prisidėti prie pasaulinių kosmoso 

tyrimų ir inovacijų.  

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-03-21 PAR per 18 mėn. planuojama pastatyti pirmoji naujo tipo 

atsinaujinančių šaltinių elektrinė, kuri apjungs saulės, 

vėjo jėgaines, bei ličio jonų akumuliatorių saugyklas. 

Planuojama, kad elektrinė „Oya Energy Hybrid Facility“ 

generuos 128 MW elektros energijos. Šis projektas yra 

vienas iš energetikos ministerijos atrinktų ir patvirtintų 8 

Rizikos valdymo nepriklausomų energijos gamintojų 

programos (South Africa Risk Mitigation Independent 

Power Producer Procurement Programme)  projektų. 

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

energy-hybrid-facility-renewable-

hybrid-project-could-bring-128mw-by-

august-2022-rmippp-2021-3 

 

2021-03-19 PAR Energetikos ministerija paskelbė apie skubaus 

energijos viešojo pirkimo (South Africa Risk Mitigation 

Independent Power Producer Procurement Programme) 

rezultatus bei apie naują atsinaujinančios energetikos 

viešojo pirkimo skelbimą. 

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

477172/south-africa-selects-bidders-

for-emergency-power-generation/ 

 

2021-03-19 PAR turi potencialo pagaminti daugiau kaip 10 000 MW 

elektros energijos iš biodujų, tačiau didžiausias iššūkis yra 

ne pajėgumų, o rinkos galimybių trūkumas, anot Pietų 

Afrikos biodujų pramonės asociacijos (Sabia).  

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

icle/biogas-holds-great-power-

generation-potential-2021-03-19  

 

2021-03-03 „Žaliojo“ vandenilio technologijų pritaikymas gali 

neatpažįstamai pakeisti PAR energetikos sektorių. 

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

onista/2021-03-03-green-hydrogen-

economy-is-a-technology-game-

changer-for-sa-and-sub-saharan-

africa/?tl_inbound=1&tl_groups[0]=80

895&tl_period_type=3&utm_medium=

email&utm_campaign=Business%20M

averick%20Thursday%204%20M&@r

C9tc2Ixh9a40Jr6YW6B4A%3D%3D 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-03-28 PAR Centrinis bankas paskelbė, kad palūkanų norma 

išlieka nepakitusi 3,5% lygyje. Tačiau banko valdytojas 

Lesetja Kganyago pažymėjo, kad per ateinančius 

ketvirčius palūkanų norma gali būti didinama. 

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

/478649/reserve-bank-keeps-repo-rate-

unchanged-at-3-5/ 

 

2021-03-09 PAR statistikos departamentas susumavo 2020 m. BVP 

rezultatus, pagal kuriuos praėjusiais metais šalies 

ekonomika smuko 7%.  

http://www.statssa.gov.za/?p=14074  

2021-03-24 Metinė infliacija vasario mėnesį sulėtėjo iki 2,9% 

lyginant su 3,2% sausio mėn. ir pasiekė žemiausią lygį 

per pastaruosius 8 mėnesius. 

http://www.statssa.gov.za/?p=14154  

2021-03-25 PAR vyriausybė patvirtino atnaujintos nacionalinės 

kontribucijos (Nationally Determined Contribution - 

NDC) projektą, kuriuo siekiama nubrėžti gaires dėl PAR 

indėlio į pasaulines klimato kaitos pastangas. 

Atnaujintame NDC nurodomas šalies tikslas apriboti 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pagal 

šalies įsipareigojimus Paryžiaus susitarimo dėl klimato 

kaitos kontekste. PAR aktyviai dalyvauja Paryžiaus 

susitarimo dėl klimato kaitos procese. 

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

icle/south-africas-updated-climate-

pledge-to-be-released-for-comment-

after-cabinet-approves-ndc-draft-2021-

03-25 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-03-12 PAR farmacijos gamintojas „Aspen Pharmacare“ pradeda 

„Johnson & Johnson“ Covid-19 vakcinos gamyb1 ir 

planuoja iki birželio pabaigos pradėti tiekti vakcinas. Šiuo 

metu sutarta dėl 300 mln. vakcinų dozių gamybos. 

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

icle/aspen-pharmacare-to-supply-jjs-

covid-19-vaccine-by-end-june-2021-

03-12 

 

AKTUALU:  
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• 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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