
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. gruodžio mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS Pastabos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Artimiausios parodos PAR:  

- Tarptautinė automobilių pramonės paroda 

„Automechanika“ nukelta į kitus metus ir planuojama 

2022 m. kovo 15–18 d. 

- 2022 m. liepos 19-21 d. „Africa Big 7“ maisto ir gėrimų 

gamintojų paroda Johanesburge. 

- 2022 m. birželio 7-9 d. „Africa Big 5“ statybų sektoriaus 

paroda Johanesburge. 

- 2022 m. rugsėjo 28-29 d. „Transport Evolution“ 

transporto sektoriaus paroda Johanesburge. 

https://www.africaautomationtechnolo

gyfair.com/ 

 

 

2021-12-10 PAR nepriklausoma ryšių tarnyba (Icasa) paskelbė 

kvietimą teikti paraiškas (ITA) dėl tarptautinių mobiliųjų 

telekomunikacijų (IMT) spektro licencijavimo proceso. 

Paraiškų pateikimo terminas 2022 m. sausio 31 d. Icasa 

numatė paskelbti reikalavimus atitinkančių dalyvių sąrašą 

vasario 21 d. ir aukcioną organizuoti kovo 8 d. 

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

icle/icasa-issues-spectrum-ita-2021-12-

10 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-12-30 Jungtinė Karalystė ir JAV atšaukė laikiną kelionių 

draudimą iš PAR bei kitų pietinės Afrikos šalių dėl naujos 

koronaviruso atmainos Omicron. Didžioji dalis Europos 

Sąjungos šalių, kurios buvo įvedę draudimą, savo 

sprendimo dar neatšaukė.  

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

s/547060/uk-lifts-south-africa-travel-

ban/ 

https://www.bbc.com/news/world-us-

canada-59784259 

https://www.schengenvisainfo.com/ne

ws/eu-countries-refuse-to-lift-travel-

ban-on-southern-african-countries-

despite-the-omicron-variant-

circulating-within-europe/ 

 

2021-12-04 Staigus ir netikėtas kelionių draudimo įvedimas PAR dėl 

Covid-19 Omicron atmainos lapkričio pabaigoje, sudavė 

skaudų smūgį beatsigavinėjusiam šalies turizmo 

sektoriui. Pranešama, kad buvo atšauktos apie 1 mlrd. 

randų vertės užsienio turistų, ketinusių atostogas praleisti 

PAR, rezervacijos.   

Tourists won't be back in SA anytime 

soon – and fears of future travel bans 

do long-term damage 

(businessinsider.co.za) 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2021-12-08 PAR Sveikatos produktų reguliavimo tarnyba SAPHRA 

patvirtino vietinio gamintojo „Medical Diagnostech“ 

sukurtą Covid-19 antigenų greitojo testavimo įrenginį - 

MD SARS-nCoV-2. Antigenų testavimo rinkinys buvo 

sukurtas, gavus PAR vyriausybės projektinį finansavimą 

pagal 2020 m. paskelbtą konkursą, kuriam kartu 

vadovavo Nacionalinė sveikatos priežiūros laboratorijų 

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

icle/sahpraapproves-affordable-locally-

developed-covid-19-antigen-test-2021-

12-09 

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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tarnyba, Medicininių tyrimų taryba (SAMRC), Mokslo ir 

inovacijų departamentas bei Technologijų inovacijų 

agentūra (TIA).  

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-12-15 PAR energijos kompanija „Eskom“ pranešė, kad, 

laikydamasi restruktūrizavimo plane nustatyto termino, 

atliko elektros perdavimo padalinio atskyrimą. Pagal 

įsiskolinusios valstybinės įmonės restruktūrizavimo 

planą, “Eskom” turi būti padalinta į tris dalis – 

generavimo, perdavimo ir paskirstymo. 

Eskom splits off transmission division 

(engineeringnews.co.za) 

 

2021-12-15 Port Elisabeth uosto Coega specialioje ekonominėje 

zonoje planuojama statyti 780 tūkst. t. per metus 

pajėgumo 4,6 mlrd. JAV dolerių vertės žaliųjų amoniako 

dujų gamyklą, kuri savo veiklą turėtų pradėti 2026 m. 

Amoniakas bus gaminamas eksportui. Projektą vystys 

britų kompanija „Hive Hydrogen“, pietų afrikiečių verslo 

plėtros grupė „Built Africa“ ir Linde plc per vietinę 

dukterinę kompaniją Afrox. Projektą padeda vystyti PAR 

Prekybos, gamybos ir konkurencijos departamento 

investicijų plėtros agentūra „InvestSA“. 

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

icle/worlds-largest-green-ammonia-

export-plant-for-nelson-mandela-bay-

2021-12-15  

 

2021-12-15 PAR Mineralinių išteklių ir energetikos departamentas 

paskelbė parengiamąją Dujų sektoriaus plano (Gas 

Masterplan) studiją (base case report) viešam 

komentavimui iki 2022 m. sausio 31 d. Patvirtintas dujų 

sektoriaus planas bus pagrindinis politikos instrumentas, 

numatantis strateginių, politinių ir institucinių sprendimų 

priėmimo gaires, kuriomis bus vadovaujamasi planuojant 

pramonės investicijas ir koordinuojant jų įgyvendinimą. 

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

icle/dmre-releases-gas-masterplan-

base-case-report-2021-12-15 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-12-16 Tarptautinė kreditų agentūra „Fitch Ratings“ netikėtai 

pagerino Pietų Afrikos kredito reitingo perspektyvą. 

Agentūra išlaikė šalies užsienio ir vietos valiutos reitingus 

BB-, trimis lygiais žemiau investicinio lygio, bet pakeitė 

perspektyvą iš neigiamos į stabilią. 

Fitch upgrades South Africa outlook to 

stable (businesstech.co.za) 

 

2021-12-12 PAR statistikos departamentas pranešė, kad lapkričio 

mėnesį infliacija pasiekė 5,5% ir tai yra didžiausias 

rodiklis per pastaruosius penkerius metus. Pagrindiniai 

faktoriai, įtakoję infliacijos augimą, buvo didėjančios 

degalų ir maisto kainos. 

South Africa inflation reaches 5.5%, 

highest in almost five years 

(engineeringnews.co.za) 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

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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