
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. birželio mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-06-11 Pietų Afrikos betono ir cemento priedų tiekėjai susiduria 

su žaliavos trūkumu betono ir cemento mišiniams 

gaminti.  

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

icle/producers-under-pressure-2021-

06-11 

 

2021-06-18 Nepaisant griežtų apribojimų ir visiško alkoholio 

prekybos draudimo dėl pandemijos 2020 m., didieji 

mažmeninės prekybos alkoholinių gėrimų tinklai plėtėsi 

ir atidarė nemažai naujų parduotuvių. 

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

or-stores-in-south-africa-2021-6 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2021-06-18  PAR kuro valdymo ir mokėjimo sprendimų kompanija 

„Payment24“ pristatė „FastLane“ skaitmeninį produktą, 

kuris leis bekontaktį, be kortelės ir saugų mokėjimą už 

degalus. Keiptaune įsikūrusi nuo 2014 m. „Payment24“ 

veikia septyniose Afrikos šalyse, turi tvirtą partnerių 

tinklą Ganoje, Namibijoje, Botsvanoje ir Nigerijoje, taip 

pat JAE, planuoja plėstis į Europą ir JAV. 2020 m. 

Standard Bank įsigijo 40% “Payment24”. 

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

icle/payment24-introduces-vehicle-

biometrics-to-fast-track-refuelling-pay-

by-car-not-by-card-2021-06-18 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

    

2021-06-16 PAR startuolis „Tripplo“ skaitmeninio leidinio „Fast 

Company“ verslo inovacijų metiniuose apdovanojimuose 

paskelbtas kaip vienas inovatyviausių projektų 2021 

metais. „Tripplo“ yra skaitmeninė logistikos platforma, 

kuri palengvina krovinių gabenimą keliais regioninėje 

Pietų Afrikos vystymosi bendrijoje (SADC), 

optimizuodama ir automatizuodama mažų vežėjų 

operacijas. Tai bendras banko „Standard Bank“ ir 

startuolių akseleratoriaus „Founders Factory Africa“ 

(FFA) projektas. 

https://www.timeslive.co.za/sunday-

times/business/2021-06-11-native-

new-logistics-start-up-tripplo-named-

fast-company-sas-most-innovative-

company-for-2021/  

 

2021-06-13 PAR vyriausybė paskelbė apie plieno industrijos 

vadinamąjį master-planą, kuriuo bus siekiama remti ir 

plėsti šį verslo sektorių. Plieno sektorius įneša 600 mlrd. 

randų į šalies BVP. Vyriausybė jau yra inicijavusi 6 tokius 

master-planus tekstilės ir drabužių, automobilių, baldų, 

vištienos, cukraus ir vandens sektoriuose. 

https://www.timeslive.co.za/news/sout

h-africa/2021-06-13-sa-signs-plan-to-

support-r600bn-steel-industry/ 

http://www.thedtic.gov.za/wp-

content/uploads/Status_of_RIS_and_M

Ps_presentation.pdf 

 

 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. 

 

https://www.africabig7.com/  

 

 

https://www.africaautomationtechnolo

gyfair.com/ 
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Tarptautinė automobilių pramonės paroda 

„Automechanika“ nukelta į kitus metus ir planuojama 

2022 m. kovo 15–18 d. 

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  

2021-06-11 Valstybinių kompanijų ministras P. Gordhan paskelbė 

apie naują strateginį nacionalinių oro linijų SAA partnerį 

– konsorciumą „Takatso“, kuris perims 51% 

aviakompanijos akcijų. 49% akcijų bus valdoma 

vyriausybės. „Takatso“ konsorciumui priklauso Pietų 

Afrikos aviakompanija Global Airways (investuojanti ir 

Lietuvoje) ir infrastruktūros investicijų grupė „Harith 

General Partners“. 

https://ewn.co.za/2021/06/11/watch-

live-public-enterprises-minister-

gordhan-briefs-media-on-saa 

 

2021-06-10 PAR prezidentas paskelbė apie planuojamus energetikos 

įstatymų pakeitimus, kurie numatys išimtis energijos 

generavimo projektams nuo 1 iki 100 MW licencijos iš 

nacionalinio reguliuotojo NERSA gavimui. Iki šiol 

visiems projektams, didesniems nei 1 MW reikėdavo 

gauti NERSA leidimą. Šis pakeitimas turėtų būti 

patvirtintas per 60 dienų. 

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

s/497631/ramaphosa-announces-major-

change-to-fix-load-shedding/ 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-06-15 Užsikrėtusiųjų Covid-19 virusu skaičiui šalyje sparčiai 

augant, prezidentas C.Ramaphosa paskelbė apie perėjimą 

iš antrojo į griežtesnį trečiąjį karantino lygį. Apribojimai 

susiję su komendanto valandos pakeitimu, alkoholio 

prekyba ir viešais susirinkimais. 

https://www.enca.com/news/sa-

lockdown-south-africa-moves-alert-

level-3 

 

2021-06-08 PAR Statistikos departamentas pranešė, pirmąjį 2021 m. 

ketvirtį šalies ekonomika augo 1,1%, kas reiškia 4,6% 

metinį augimo tempą. Finansų, kalnų kasybos ir prekybos 

sektoriai iš pasiūlos pusės, o išaugusios namų ūkių 

išlaidos iš paklausos pusės labiausiai prisidėjo prie BVP 

augimo.  

http://www.statssa.gov.za/?p=14423   

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  

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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