
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2019 m. balandžio mėn.  
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 
Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-04-

01 

ES panaikino importo draudimą strutienai iš PAR. 

Draudimas buvo įvestas praėjusiais metais nustačius, jog 

PAR veterinarijos tarnybos procedūros neatitinka ES 

reikalavimų. ES yra didžiausia PAR strutienos 

importuotoja.  

https://www.fin24.com/Companies/A

gribusiness/eu-lifts-ban-on-sa-

ostrich-meat-20190401 

 

2019-04-

11 

PAR North West provincijoje užfiksuotas Afrikinio kiaulių 

maro atvejis. PAR kiaulienos augintojų asociacijos vadovas 

J.Kotze teigia, kad situacija kontroliuojama ir pavojaus šiai 

gyvulininkystės šakai nėra.  

https://www.businesslive.co.za/bd/na

tional/2019-04-11-your-bacon-is-

safe-despite-swine-fever-outbreak-in-

north-west/ 

 

2019-04-

16 

Tam tikri ekonominiai skaičiavimai rodo, kad artimiausiu 

metu PAR nacionalinės valiutos rando kursas dolerio 

atžvilgiu gali kristi.  

https://www.businesslive.co.za/bd/m

arkets/2019-04-16-death-cross-

pattern-suggests-rand-is-poised-to-

fall/ 

 

2019-04-

18 

PAR Paukštienos augintojų asociacija (SAPA) ragina dar 

didinti importo tarifus vištienai. Tam priešinasi mėsos 

importuotojų bei vartotojų asociacijos. Jų teigimu, jei 

Tarptautinės prekybos administravimo komisija (ITAC) 

pritars siūlymui importo tarifus didinti nuo 45% iki 82%, 

vartotojams vištienos kainos pakiltų net 32%. PAR 

vištienos augintojai yra nekonkurencingi tarptautiniu mastu 

ir bando savo verslą apsaugoti didesniais importo tarifais.  

https://citizen.co.za/business/business

-news/2120031/feathers-fly-over-

proposed-duty-tariff-hikes-on-

chicken-imports/ 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-03-

20 

Tiesioginių užsienio investicijų dydis PAR per metus 

išaugo beveik trigubai (26.8 mlrd. ZAR 2017 m. ir 70.7 

mlrd. ZAR 2018 m.). Paskutinį kartą panašūs skaičiai buvo 

fiksuoti 2013 m.  

https://www.businesslive.co.za/bd/ec

onomy/2019-03-20-sas-foreign-

direct-investment-hits-five-year-

high-in-2018/ 

 

2019-04-

10 

Nepastovus ZAR kursas, augantys elektros tarifai, elektros 

tiekimo apribojimai, sumažėjusios gamybos apimtys, o taip 

pat rinkiminės kampanijos sukeltas neapibrėžtumas buvo 

pagrindinis priežastys įtakojusios verslo pasitikėjimo 

indekso sumažėjimą.  

https://www.businesslive.co.za/bd/ec

onomy/2019-04-10-pre-election-

jitters-knock-business-confidence/ 

 

2019-04-

16 

Moody‘s ekspertai mano, kad pasitikėjimas PAR 

ekonomika turėtų atsigauti po rinkimų. Prognozuojamas 

1.3-1.5% BVP augimas.  

https://www.businesslive.co.za/bd/ec

onomy/2019-04-16-moodys-expects-

sa-confidence-to-rise-after-elections/ 

 

2019-04-

16 

Europos Komisija svarstys įvesti apsaugines importo 

priemones citrusiniams vaisiams iš PAR. Ispanijos 

citrusinių vaisių augintojai jau kuris laikas skundžiasi 

žemomis kainomis ir teigia negalintis konkuruoti su 

importuotojais iš PAR, Maroko, Egipto ir Turkijos.  

https://www.freshfruitportal.com/ne

ws/2019/04/16/eu-to-consider-

activating-south-african-citrus-

safeguard-clause-amid-spanish-crisis/ 

 

 Artimiausios parodos PAR:  

 Africa Travel Indaba (gegužės 2-4) 

 Decorex Cape Town (gegužės 1-5)  

 Securex South Africa (gegužės 14-16) 

 African Utility Week (gegužės 14-16) 

 NAMPO Harvest Day (gegužės 15-17) 

 Arnold Health and Fitness Expo (gegužės 17-19) 

 

www.indaba-southafrica.co.za/  

http://www.reedexpoafrica.co.za  

https://www.securex.co.za/  

www.african-utility-week.com  

www.grainsa.co.za/pages/nampo  

 

DBN 

CPT 

JHB 

CPT 

BTH 

http://www.indaba-southafrica.co.za/
http://www.reedexpoafrica.co.za/
https://www.securex.co.za/
http://www.african-utility-week.com/
http://www.grainsa.co.za/pages/nampo


 Local SA Manufacturing Expo (gegužės 21-23) 

 Africa Health Expo (gegužės 28-30) 

 Africa Automation Fair (birželio 4-6) 

 Comrades Marathon (birželio 9) 

 African Construction Expo (birželio 11-13) 

 Africa‘s Big 7 (birželio 23-25) 

http://www.arnoldclassicafrica.com/  

www.localmanufacturingexpo.co.za  

www.africahealthexhibition.com  

www.africaautomationfair.com/  

http://www.comrades.com/  

www.africanconstructionexpo.com  

https://www.africabig7.com/  

JHB 

JHB 

JHB 

JHB 

DBN 

JHB 

JHB 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-04-

10 

Pretorijos universiteto astrofizikas, profesorius R.Deane ir 

jo komanda dirbo kartu su tarptautine mokslininkų grupe, 

kuri pristatė pasauliui pirmąją juodosios skylės nuotrauką.  

https://www.news24.com/SouthAfric

a/News/sa-astrophysicist-part-of-

historic-black-hole-team-20190410 

 

2019-04-

16 

Pretorijoje atidarytas Ketvirtosios pramonės revoliucijos 

centras. Centras įkurtas kaip partnerystės projektas 

bendradarbiaujant su Pasaulio ekonomikos forumu.  

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

rticle/fourth-industrial-revolution-

centre-launched-in-south-africa-

2019-04-16 

 

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-03-

26 

Energetikos ministro J.Radebe teigimu, iki 2030 PAR turi 

investuoti 1 trilijoną ZAR į elektros generavimą.   

https://www.fin24.com/Economy/Es

kom/sa-needs-to-spend-r1-trillion-to-

grow-power-capacity-by-2030-

radebe-20190326 

 

2019-04-

08 

ESKOM teigimu atšalus orams išaugs tikimybė, kad bus vėl 

taikomi elektros tiekimo apribojimai. Gyventojai kviečiami 

elektrą naudoti taupiai.  

https://www.sowetanlive.co.za/news/

south-africa/2019-04-08-

loadshedding-could-be-back-thanks-

to-cold-weather-warns-eskom/ 

 

2019-04-

18 

PAR Rezervų bankas (SARB) perspėja, kad elektros 

energijos tiekimo sutrikimai gali sumažinti šalies BVP 

augimą iki nulio.  

https://www.fin24.com/Economy/sa-

blackouts-may-cut-growth-close-to-

zero-reserve-bank-says-20190418 

 

Bendra ekonominė informacija 

2019-04-

02 

Moody‘s kovo 29 d. nepaskelbė ataskaitos dėl PAR 

skolinimosi reitingo. Tai reiškia, kad PAR išlaikė BAA3 

reitingą su stabilia perspektyva. Tai geros žinios šalies 

politikams ir ekonomikai. Reitingų agentūros teigimu 2019 

m. tikimasi 1.3% ekonomikos augimo.  

https://ewn.co.za/2019/04/02/moody-

s-keeps-sa-s-credit-rating-outlook-

unchanged-at-baa3 

 

2019-04-

10 

Reitingų agentūra S&P vertina, jog dabartiniam Prezidentui 

laimėjus rinkimus gegužės mėn. ir toliau įgyvendinant 

reformas, šalies ekonomikos augimas gali pagreitėti ir siekti 

1.6% BVP. Tuo tarpu TVF laikosi kiek kitokios pozicijos ir 

įvertinę galimą politinį neapibrėžtumą po rinkimų 

sumažino BVP prognozę iki 1.2% BVP.  

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

report/economy/s-and-p-ramaphosa-

victory-will-boost-growth-20882595  

 

2019-04-

12 

SARS (South African Revenue Service) informavo, kad 

2018/2019 biudžetiniais metais buvo nesurinkta 14.6 mlrd 

ZAR mokesčių. Tai penkti metai iš eilės kuomet mokesčių 

surenkama mažiau nei planuota.  

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

ce/310836/south-africas-big-tax-gap-

problem/ 

 

2019-04-

15 

Gegužės mėn. numatomas automobilių degalų kainų 

augimas. Esminiai faktoriai – aukštos naftos kainos ir 

žemas ZAR kursas. Degalų kainas PAR reguliuoja valstybė.  

https://ewn.co.za/2019/04/15/aa-

warns-consumers-of-another-fuel-

price-hike 

 

2019-04-

16 

Fitch Group perspėjo, kad aukštas nedarbo lygis PAR turės 

neigiamos įtakos vidaus vartojimui bei BVP augimui 2019 

metais.. 

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

report/economy/fitch-warns-sa-over-

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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its-high-unemployment-level-

21415712  

2019-04-

24 

PAR vartotojų pasitikėjimo indeksas nukrito į žemiausią 

lygį nuo 2017 m. Nors dauguma vartotojų šalies 

ekonomikos perspektyvas vis dar vertina teigiamai, 

pasitikėjimo indekso tendencijos yra mažėjančios.  

https://www.fin24.com/Economy/So

uth-Africa/sa-consumer-confidence-

dips-to-weakest-level-since-2017-

20190424 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-03-

28 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis 

tuberkuliozė yra dažniausiai pasitaikanti mirties priežastis 

Pietų Afrikos Respublikoje.  

https://bhekisisa.org/article/2019-03-

28-00-3hp-latent-tb-treatment-short-

course-guidelines-regimen-isoniazid-

rifapentine  

 

2019-04-

01 

Naujasis plėtros bankas (BRICS bankas) patvirtino 2,3 

mlrd. USD paskolų paketą vystomojo bendradarbiavimo 

projektams PAR.  

https://www.sanews.gov.za/south-

africa/new-development-bank-

approve-23bn-loans-sa 

 

2019-04-

10 

Zimbabvė ir Rusija pasirašė 4 mlrd. USD vertės sutartį, 

pagal kurią Zimbabvėje bus statoma nauja platinos kasykla.  

http://www.mining.com/web/zimbab

we-russia-sign-4b-platinum-mine-

deal/ 

 

2019-04-

11 

Vyriausybė išplatino rekomendacijas valstybės 

tarnautojams, pagal kurias siūloma asmenims nuo 55 m. 

pasitraukti į pensiją. Tokiu būdu siekiama sumažinti 

biudžeto išlaidas skiriamas valstybės tarnautojų 

atlyginimams.  

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

star/news/government-wants-public-

servants-to-retire-at-55-20939357 

 

2019-04-

16 

Per pastaruosius 10 metų beveik 3000 labai turtingų Pietų 

afrikiečių išvyko gyventi į užsienį. Populiariausios 

valstybės buvo UK, Australija, JAV, Portugalija, 

Šveicarija.  

https://www.fin24.com/Economy/abo

ut-3-000-super-rich-left-sa-in-the-

past-10-years-report-20190416-2  

 

2019-04-

26 

Konkurencijos komisija paskelbė, kad PAR didžiausių 

mobilaus ryšio operatorių Vodacom ir MTN interneto 

duomenų paketai (mobile data) yra brangesni lyginant su 

kitomis Užsachario Afrikos valstybėmis. Konkurencijos 

tarnyba taip pat teigia, kad kainos, kurias Vodacom ir MTN 

taiko PAR gyventojams yra didesnės už tas, kurias jos taiko 

rinkose už PAR ribų. 

https://www.fin24.com/Companies/I

CT/vodacom-mtn-fall-after-

competition-commission-finds-data-

too-expensive-20190424  

 

 

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 pirmasis sekretorius Gediminas Kuras, tel. +27127609002, el.p. 

gediminas.kuras@urm.lt  
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