
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. gegužės mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-05-18 PAR prekybos ir gamybos ministras E. Patel paskelbė, 

kad gamybos lokalizacijos strategija padidintų šalies 

gamybos apimtis 200 mlr. Randų per ateinančius 5-erius 

metus. Gamybos lokalizacija yra vienas iš šalies 

vyriausybės prioritetų, siekiant šalies ekonomikos 

atsigavimo. 

Dviejų PAR verslo asocijuotų struktūrų „Business Unity 

SA“ („Busa“) su „Business Leaders SA“ (BLSA) 

apklausa parodė, kad vietinės gamybos įmonės per 

penkerius metus galėtų padidinti savo pajėgumą ir 20% 

pakeisti ne naftos prekių importą vietinėmis gamybos 

prekėmis. Tačiau tam reikalingos tam tikros sąlygos.  

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

s/491357/r200-billion-localisation-

plan-for-south-africa-with-talk-of-

blocking-some-imported-products/ 

 

 

 

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

report/economy/south-african-

manufacturing-companies-rally-to-

localisation-call-ace2a2a9-cbd3-40e4-

a72b-dd52f81ee1b2 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-05-20  Dekarbonizavimo projekto „Deep Decarbonisation 

Pathways“ atlikta studija rodo, kad PAR turi puikias 

galimybes gaminti vadinamąjį „žaliąjį“ plieną, skirtą 

eksportuoti į tarptautines rinkas, kuriose siekiama 

dekarbonizuoti plieno gamybą.  

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

icle/new-research-shows-south-africa-

well-placed-to-export-green-iron-to-

eu-2021-05-20  

 

2021-05-26 Pietų Afrikos vyno derlius 2021 m., tikimasi, suteiks 

naują impulsą šalies vyno gamintojams. Dėl šaltesnio 

sezono, vynuogės šiais metais ilgiau noko, o ir derlius 

buvo didesnis nei praeitais metais. Tikimasi, kad vėlesnis 

derlius pagerins vyno kokybę.  

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

ding/south-african-wine-is-better-

because-of-the-slow-harvest-2021-5 

 

 Artimiausios parodos PAR:  

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

didžiausia maisto ir gėrimų paroda „Africa Big 7“. Ji 

rengiama hibridiniu būdu ir todėl bus galima dalyvauti 

gyvai arba online. 

- 2021 m. rugsėjo 7-9 d. Afrikos industrinio 

automatizavimo technologijų paroda „Africa Automation 

Technology Fair” vyks nuotoliniu būdu. 

 

Tarptautinė automobilių pramonės paroda 

„Automechanika“ nukelta į kitus metus ir planuojama 

2022 m. kovo 15–18 d. 

https://www.africabig7.com/  

 

 

https://www.africaautomationtechnolo

gyfair.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 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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2021-05-20 PAR energetikos ir chemijos kompanija Sasol ir Toyota 

paskelbė apie partnerystę, siekiant sukurti „žaliojo“ 

vandenilio transporto koridorių. Koridorius bus kuriamas 

greitkelyje N3, jungiančiame Johanesburgą ir Durbaną, 

kuris yra vienas pagrindinių šalies logistikos koridorių.  

Sasol taip pat dirba konsorciume su Volietijos 

kompanijomis, kuris siekia gaminti žaliąjį kurą aviacijai. 

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

nies/sasol-toyota-partner-in-hydrogen-

mobility-corridor-project-20210414 

 

2021-05-18 PAR prekybos ir gamybos ministras E. Patel pabrėžė, kad 

šalies automobilių gamybos sektorius turi sukurti 

pajėgumus elektrinių automobilių gamybai eksportui į 

svarbiausias rinkas JK ir ES. PAR vyriausybė yra 

pasirengusi tokias pastangas paremti. 

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

my/south-africa/sa-must-step-up-

production-of-evs-for-export-or-be-

left-behind-says-patel-20210518 

 

2021-05-28 Valstybinė logistikos įmonė „Transnet“  Richards Bay 

uosto vietos valdžiai, verslui ir bendruomenei pristatė 

uosto plėtros planą. Richards Bay yra vienas iš trijų uostų, 

kuriuose „Transnet“ planuoja vystyti gamtinių dujų LNG 

strategiją. Numatoma plėsti LNG saugojimo ir importo 

infrastruktūrą.  

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

icle/transnet-engages-local-

communities-businesses-on-richard-

bay-port-plans-2021-05-28 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-05-30 Užsikrėtusiųjų Covid-19 skaičiui šalyje vėl augant, 

prezidentas C.Ramaphosa paskelbė, kad šalis  

griežtinamos karantino sąlygos: iš pirmojo karantino 

lygio pereinama prie antrojo. Pagrindiniai ribojimai susiję 

su komendanto valandų pokyčiais ir žmonių susibūrimais.  

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

g/494469/south-africa-moves-to-

adjusted-lockdown-level-2-here-are-

the-key-restrictions-in-place/ 

 

2021-05-20 PAR Rezervų bankas išlaiko tą pačią palūkanų normą 

3,5%, kuri yra palanki šalies ekonomikos atsigavimui. 

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

icle/south-african-central-bank-holds-

repo-rate-at-35-2021-05-20 

 

2021-05-08 Finansų ministras T. Mboweni pabrėžė, kad 

nekompetentingas finansų valdymas savivaldos lygyje 

riboja šalies ekonomikos atsigavimą.  

https://www.timeslive.co.za/politics/20

21-05-21-economic-recovery-a-pipe-

dream-until-municipal-ineptitude-is-

tackled-tito-mboweni/ 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

AKTUALU:  

• Iki 2021 m. birželio 30 d. ambasada naudojasi prieiga prie mokamos „Who Owns Whom“ verslo duomenų bazės, 

kuri apima PAR bei kitų Afrikos šalių sektorinius raportus bei informaciją apie įmones. Besidominčios Lietuvos 

įmonės gali kreiptis dėl informacijos iš šios duomenų bazės. 

• 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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