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AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2019 m. liepos mėn.  
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 
Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-07-

05 

Zimbabvėje trūksta miltų. Užsidarinėja duonos kepyklos, 

neseniai spaudoje buvo aprašytas ginkluotas apiplėšimas, 

kurio metu nusikaltėliai pagrobė 500 duonos kepalų. Tokia 

situacija susidarė pagrinde dėl protekcionistinės 

vyriausybės politikos.  

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

africa/2150985/zim-food-crisis-

looms-as-wheat-flour-shortages-

continue/ 

 

2019-07-

11 

PAR paukštienos augintojų asociacija (SAPA) ir toliau 

reikalauja, kad importo tarifai paukštienai būtų didinami iki 

82%. Tam prieštaraujanti mėsos importuotojų asociacija, 

teigia, kad aukštesni tarifai gali sąlygoti paukštienos 

trūkumą šalyje.  

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

report/poultry-body-defends-call-for-

82-chicken-tariffs-29028083 

 

2019-07-

11 

Moody‘s PAR reitingo sumažinimas vis labiau tampa 

tikėtinu. Ekspertai svarsto, kaip tai paveiktų šalies 

ekonomiką. Beveik neabejojama, kad vietinės valiutos 

ZAR kursas taptų žymiai nepastovesnis.  

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

oney-and-investing/2019-07-11-

what-a-downgrade-by-moodys-

would-do-to-sa/ 

 

2019-07-

22 

Ekspertų nuomone yra 47% tikimybė, kad ZAR vertė 

smarkiai kris per ateinančius 12 mėnesių. Tai siejama su 

JAV Federalinio banko palūkanų normų mažinimu ir 

galimu JAV ekonomikos sulėtėjimu.  

https://www.msn.com/en-

za/money/markets/47percent-

probability-of-the-rand-crashing-in-

next-12-months-rand-merchant-

bank/ar-AAEHcnS 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-07-

09 

Manoma, kad Kontinentinis laisvos prekybos susitarimas 

(CFTA), kurį pasirašė 54 iš 55 Afrikos Sąjungos šalių 

atvers naujas rinkas PAR kompanijoms. CFTA susitarimu 

sukurta didžiausia pasaulyje laisvosios prekybos zona, 

apimanti 1.2 mlrd. žmonių rinką, kurios bendras BVP siekia 

2.5 trln. USD. t 

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

-news/2152186/continental-free-

trade-area-will-be-big-boost-for-sa-

business/ 

 

2019-07-

12 

Afrikos Vystomojo banko (AfDB) nuomone, CFTA 

susitarimas paskatins gamybos plėtrą Afrikoje ir sumažins 

Afrikos šalių priklausomybė nuo importo.  

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

orld/africa/2019-07-12-watch-how-a-

free-trade-pact-will-boost-

manufacturing-in-africa/ 

 

2019-07-

16 

Pasirodė pirmieji vyriausybės pasiūlymai dėl konkurencijos 

įstatymo pakeitimo. Vėliau bus pateikta daugiau pasiūlymų, 

tačiau kai kurių ekspertų manymu nauja įstatymo redakcija 

gali veikiau iškraipyti nei paskatinti konkurenciją tarp 

įmonių. Visų pirma Konkurencijos komisija įgys žymiai 

daugiau galių, turės teisę išskaidyti jos manymu per dideles 

įmones. Taip pat įmonių apsijungimas taps sudėtingesnis.  

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

cle/2019-07-16-chunks-of-sas-new-

competition-law-hand-huge-new-

powers-to-trade-and-industry-

minister-ebrahim-patel/ 

 

2019-07-

16 

Investuotojų pasitikėjimas Afrikos žemynu atsigauna. 

Regioninė integracija, skaitmeninė ekonomika, investicijos 

į infrastruktūrą ir žemės ūkio sektorius skatina tiesiogines 

užsienio investicijas, kurios augo 15% ir 11% atitinkamai 

2019 ir 2018 (48 mlrd. USD) metais. 

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

inion/2019-07-16-investor-

confidence-in-africa-is-returning/ 

 

 Artimiausios parodos PAR:  

 The Business Show (liepos 31 – rugpjūčio 1) 

 IDC Security Roadshow (rugpjūčio 15) 

 Holiday Expo (rugpjūčio 24-25) 

 

https://www.thebizshow.co.za/  

https://idcitsecurity.com/johannesbug 

https://www.holidayexpo.co.za/   

 

JHB 

JHB 

JHB 

https://www.thebizshow.co.za/
https://idcitsecurity.com/johannesbug
https://www.holidayexpo.co.za/


Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-07-

05 

Prezidentas C.Ramaphosa pasisakė, kad mato Pietų Afriką 

kaip ketvirtosios pramoninės revoliucijos (4IR) lyderę 

pasaulyje. Jo teigimu PAR turi pakankamai įgūdžių 

įgyvendinti šią viziją.  

https://m.engineeringnews.co.za/artic

le/ramaphosa-throws-weight-behind-

4ir-as-south-africas-growth-

accelerator-2019-07-05/rep_id:4433 

 

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-07-

11 

Valstybinių įmonių ministras P.Gordhan teigia, kad jau 

artimiausiu metu turėtų pasirodyti „baltoji knyga“ (angl. 

white paper) dėl ESKOM veiklų atskyrimo (angl. 

unbundling).  

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

rticle/gordhan-says-draft-eskom-

unbundling-white-paper-to-be-

finalised-soon-2019-07-

11/rep_id:4136 

 

Bendra ekonominė informacija 

2019-06-

26 

Nepaisant stringančios ekonomikos, šalies bankų turtas 

pirmajame metų ketvirtyje augo 8.7 % ir bendras kapitalo 

kiekis išliko aukštas.  

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

report/economy/assets-grow-87-

despite-weak-economy-27630836 

 

2019-06-

26 

Statistikos departamento duomenimis darbo vietų skaičius 

PAR stabiliai auga. Laikotarpyje nuo 2015 iki 2019 kovo 

mėn. buvo sukurta 900 000 darbo vietų, tai yra 9.2% 

augimas. Vis tik nedarbo lygis šalyje dar išlieka labai 

aukštas 27.5%. 

https://ewn.co.za/2019/06/26/employ

ment-growing-at-steady-pace-in-sa-

since-2015-stats-sa  

 

2019-07-

11 

Geresni nei prognozuota gamybos ir kasybos pramonės 

antrojo ketvirčio duomenys leidžia tikėtis, kad PAR pavyks 

išvengti BVP nuosmukio antrajame šių metų ketvirtyje. 

Pirmame ketvirtyje buvo fiksuotas 3.2% BVP sumažėjimas.  

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

onomy/2019-07-11-sa-may-have-

escaped-recession-in-second-quarter/ 

 

2019-07-

17 

Tarptautinio finansų instituto (IIF) ataskaitoje skelbiama, 

kad PAR valstybės skola siekia 59.3% nuo BVP. 

Palyginimui prieš metu skola buvo 54.7% nuo BVP. Tai 

didžiausias valstybės skolos augimas Pietinės Afrikos 

regione.  

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

report/economy/sas-ability-to-

service-mounting-debt-obligations-

thrown-into-doubt-29325311 

 

2019-07-

18 

Rezervų bankas (SARB) sumažino bazinę palūkanų normą 

0.25 procentinio punkto iki 6.5%. SARB prognozuoja, kad 

metinės infliacija sieks 4.4%, o metų ekonomikos augimo 

prognozę sumažino nuo 1% iki 0.6%. 

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

onomy/2019-07-18-reserve-bank-

cuts-repo-rate-by-25bps-to-65/ 

 

2019-07-

23 

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) taip pat sumažino PAR 

BVP augimo prognozę nuo 1.2% iki 0.7%. Kaip 

pagrindines šio sprendimo priežastis TVF įvardijo streikus, 

energijos tiekimo sutrikimus ir prastus žemės ūkio 

sektoriaus produkcijos rezultatus.  

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

onomy/2019-07-23-imf-slashes-sas-

gdp-growth-forecasts-after-weak-

first-quarter/ 

 

2019-07-

30 

Statistikos departamentas paskelbė, jog antrajame šių metų 

ketvirtyje oficialus nedarbas išaugo 1.4% ir siekia 29%. Tai 

reiškia, kad šalyje yra 6.7 mln. žmonių šiuo metu aktyviai 

ieškančių darbo.  

http://www.statssa.gov.za/?page_id=

1856&PPN=P0211&SCH=7620 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-07-

04 

Finansų ministras T.Mboweni ir Rezervų banko (SARB) 

valdytojas L.Kganyago išplatino pareiškimą, kuriuo tvirtai 

pasisakė už SARB nepriklausomumą ir nesikišimą į banko 

vykdomą monetarinę politiką.  

https://mg.co.za/article/2019-07-04-

kganyago-mboweni-back-the-sarbs-

independence-and-monetary-policy-

stance 

 

2019-07-

04 

HSBC kompanijos atliktas tyrimas parodė, jog du trečdaliai 

emigrantų atsikrausčiusių gyventi į PAR teigia, kad jų 

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

pats-in-sa-2019-7 

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://ewn.co.za/2019/06/26/employment-growing-at-steady-pace-in-sa-since-2015-stats-sa
https://ewn.co.za/2019/06/26/employment-growing-at-steady-pace-in-sa-since-2015-stats-sa
https://ewn.co.za/2019/06/26/employment-growing-at-steady-pace-in-sa-since-2015-stats-sa


gyvenimo sąlygos pagerėjo ir 55% apklaustųjų nori pasilikti 

čia 20 metų ir ilgiau. .  

2019-07-

11 

Finansų ministras T.Mboweni teigia, kad vyriausybė 

neatsisako planų steigti valstybinį komercinį banką.  

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

onomy/2019-07-11-government-

going-ahead-with-state-owned-bank-

says-tito-mboweni/ 

 

2019-07-

29 

PAR gyventojų skaičius per metus išaugo 900 tūkst. 

Pagrindinė varomoji jėga – aukštas gimstamumas.  

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

africa/south-africas-population-

increases-900-000 

 

2019-07-

29 

Iždo departamentas perspėja, kad valstybės tarnautojams 

gali būti 10% sumažinti atlyginimai.  

https://city-

press.news24.com/Business/treasury-

state-employees-must-take-a-10-pay-

cut-20190729 

 

 

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  

 

http://www.etenders.gov.za/
https://secure.csd.gov.za/
https://www.gobotswana.com/botswana-export-ready-database
mailto:gediminas.kuras@urm.lt

