
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. liepos mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-07-21 Per savaitę trukusias riaušes ir vandalizmą šalyje 

nukentėjo apie 200 didžiausio mažmeninės prekybos 

tinklo Shoprite/Checkers prekybos centrų. 

Didžiulius nuostolius skaičiuoja ir kitas didelis 

mažmeninės prekybos tinklas Pick‘n‘pay ne vien dėl 

vandalizmo ir plėšimų, bet ir dėl prekybos alkoholiu 

draudimo Covid-19 pandemijos 4-ame karantino lygyje 

nuo birželio pabaigos. 

https://citizen.co.za/news/south-

africa/protests/2577132/over-200-

shoprite-stores-damaged-after-looting-

and-violent-unrest/ 

 

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

e/2021-07-22-pick-n-pay-ceo-and-

alcohol-sector-urge-president-

ramaphosa-to-end-the-booze-ban/ 

 

2021-07-22 Alkoholio pramonė PAR patiria didžiuliais nuostolius, 

ketvirtą kartą per šiek tiek daugiau nei metus šalyje 

visiškai uždraudus prekybą alkoholiu dėl koronaviruso 

pandemijos. Padėtį dar labiau apsunkino savaitę trukę 

neramumai Kwa Zulu-Natal ir Gautengo provincijose.  

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

s/507670/alcohol-industry-faces-

collapse-if-south-africas-lockdown-

restrictions-are-not-lifted-businesses/ 

 

2021-07-27 PAR logistikos operatorius „Transnet“ paskelbė Force 

Majore savo operuojamuose konteinerių terminaluose dėl 

kibernetinės atakos, kuri sutrikdė paslaugų šalies jūrų 

uostų konteinerių terminaluose teikimą.  

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

icle/transnet-declares-force-majeure-at-

its-container-terminals-at-key-ports---

notice-to-customers-2021-07-27 

 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-07-12 Covid-19 pandemijos metu kritusi PAR kompanijų akcijų 

vertė domina užsienio investuotojus. Nors šiuo metu 

šalies ekonominė padėtis įtempta, užsienio investuotojai 

įžvelgia ateities pelno potencialą.   

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

e/2021-07-08-imperial-buyout-offer-

foreign-investors-continue-to-support-

sa-inc-by-purchasing-cheap-

companies/  

 

 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 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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2021-07-29 Pandemijos metu PAR žymiai išaugo skaitmeninių 

sveikatos apsaugos paslaugų poreikis. PAR privati 

kompanija „Discovery Health“ skaičiuoja, kad 

skaitmeninių gydytojo konsultacijų poreikis karantino 

metu padidėjo 35 kartus.  

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

icle/digital-healthcare-can-take-

sophisticated-medical-services-to-

unsophisticated-environments-2021-

07-29-1 

 

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-07-11 Riziką mažinančio nepriklausomų elektros energijos 

gamintojų viešojo pirkimo (Risk Mitigation Independent 

Power Producer Procurement) procesui susiduriant su 

rimtais iššūkiais, papildomos 2000 MW elektros energijos 

tiekimas į tinklą iki numatytos datos 2022 m. vidurio ar 

metų galo, atrodo mažai tikėtinas.  

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

e/2021-07-11-roll-out-of-new-

emergency-generation-capacity-in-

south-africa-increasingly-in-disarray/ 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-07-19 Savaitę trukę masiniai prekybos centrų bei sunkvežimių 

plėšimai, riaušės ir vandalizmas PAR dviejose 

provincijose - Kwa-Zulu Natal ir Gautengo, šalies 

ekonomikos augimo perspektyvas šiais metais gali 

sumažinti 0,7%. 

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

e/2021-07-18-looting-could-cut-gdp-

growth-by-0-7/ 

 

2021-07-21  Pfizer BioNTech pranešė, kad Pfizer vakcina bus pilstoma 

ir užbaigiama PAR Biovac fabrike Keiptaune. 

Aktyviosios vakcinos medžiagos bus gaminamos 

Europoje, o PAR bus tik supilstoma. Šis procesas turėtų 

Prasidėti 2022 m. pradžioje. Per metus PAR bus 

pagaminama apie 100 tūkst. dozių ir parduodama 

išskirtinai tik Afrikos žemyne. 

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

e/2021-07-21-pfizer-covid-19-vaccine-

to-be-filled-and-finished-in-south-

africa-for-exclusive-african-use/ 

 

2021-07-21 Tarptautinė kreditų reitingo agentūra „Moody‘s“ 

pažemino penkių didžiausių PAR miestų savivaldybių 

reitingus dėl likvidumo ir finansinių problemų.  

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

/507056/rate-and-tax-hikes-to-hit-

south-africa-after-downgrades-and-

looting/ 

 

2021-07-22 SA Rezervų bankas nusprendė nekeisti bazinės palūkanų 

normos, nepaisant spaudimo dėl kitų kylančių ekonomikų 

tokių kaip Brazilijos, Indijos, Rusijos centrinių bankų 

didinamos palūkanų normos, ir paliko tokiame pačiame 

lygyje 3,5%. Tačiau banko valdytojas L. Kgnyago įspėjo, 

kad ilgai palūkanų normos laikyti tokiame žemame lygyje 

negalės dėl infliacijos augimo rizikos. 

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

e/2021-07-22-inflation-watch-sa-

reserve-bank-keeps-rates-on-hold-and-

laments-toll-of-civil-unrest-on-

economic-growth/ 

 

2021-07-12 Pasaulio banko šalies ekonominiame raporte, tarp 

svarbiausių priemonių šalies ekonominiam gaivinimui po 

pandemijos, PAR vyriausybei rekomenduojama ypatingą 

dėmesį skirti darbo vietų kūrimui ir ypač jaunimo 

verslumo skatinimui ir paramai. 

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

g/505266/world-bank-sends-warning-

to-south-africa/ 

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-07-20 Afrikos laisvosios kontinentinės prekybos sutarties 

įgyvendinimo sėkmė didžia dalimi priklausys nuo 

efektyvios jūrinės prekybos ir transporto infrastruktūros 

plėtros žemyne.  

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

e/2021-07-20-greater-investments-in-

shipping-ports-and-african-seafarers-

vital-for-free-trade-agreement-to-stay-

afloat/ 

 

2021-07-01 Tarptautinės finansinės institucijos paskelbė apie ilgalaikį 

600 mln. eurų finansinį paketą didžiausiai Afrikos 

žemyne vakcinų gamintojai PAR farmacijos kompanijai 

Aspen Pharmacare, siekiant sukurti pajėgumus Covid-19 

vakcinų gamybai. Finansinį paketą mobilizuos Pasaulio 

banko Tarptautinė finansų korporacija, kitos institucijos: 

JAV Tarptautinė plėtros finansų korporacija, Prancūzijos 

plėtros institucija „Proparco“ ir Vokietijos investicijų ir 

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

icle/international-institutions-aid-

vaccine-making-in-africa-through-

r10bn-financing-2021-07-01 

 



plėtros kompanija DEG. Pagal anksčiau sudarytą sutartį 

su Johnson&Johnson Aspen liepos gale pradėjo pilstyti ir 

platinti šio gamintojo vakciną PAR bei kitose Afrikos 

šalyse. 

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  

http://www.etenders.gov.za/
https://secure.csd.gov.za/
https://www.gobotswana.com/botswana-export-ready-database
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