
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2019 m. rugsėjo mėn.  
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 
Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-09-

10 

Įvairūs ekonomikos sektoriai, įskaitant automobilių, 

kalnakasybos ir tabako pramonę, parlamente išreiškė 

susirūpinimą dėl Nacionalinio iždo (Finansų ministerijos) 

siūlomų mokesčių pakeitimų.  

Automobilių pramonės atstovai prieštaravo siūlomiems 

Muitų ir akcizų įstatymo pakeitimams, kurie reikalautų, kad 

apskaičiuojant tokių prekių ad valorem muito vertę būtų 

atsižvelgiama į visus muitus, mokėtinus už importuotas 

prekes. Šiuo metu skaičiavimui naudojamas tik 

negrąžinamas muito mokestis. Tokie mokesčių pakeitimai 

neigiamai atsilieptų ES automobilių pramonės 

kompanijoms, kurios turi savo gamyklas PAR. (ypač DE: 

Volkswagen, Ford, BMW, Mercedes-Benz). 

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

tional/2019-09-10-outcry-over-

treasurys-proposed-tax-changes/ 

 

2019-09-

18 

PAR Nacionalinis iždas po konsultacijų su automobilių 

pramonės atstovais paskelbė, kad pakeitimai Muitų ir 

akcizų įstatyme nebus pritaikyti iki tol, kol klausimas nebus 

tinkamai išdiskutuotas su visais rinkos žaidėjais. Pakeitimai 

automobilių pramonei kainuotų 2,5 mlrd. Randų. 

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

onomy/2019-09-18-treasury-listens-

to-motor-sector-concerns-about-new-

tax-regime/ 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2019-09-
22 

Atsižvelgiant į užsitęsusį politinį ir ekonominį netikrumą 

Pietų Afrikoje, daugelis didelių investuotojų žvalgosi 

galimybių perkelti 50% ar daugiau savo investuojamo turto 

į užsienį, sako Kerry Fynn, investicijų ir turto planavimo 

bendrovės „AlphaWealth“ direktorius. 

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

h/341769/what-south-africas-super-

wealthy-are-doing-with-their-money/ 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-09-

24 

PAR Mineralinių išteklių ir energetikos ministras Gwede 

Mantashe pažymėjo, kad kol PAR neišspręs elektros 

energijos kainų ir kitų apribojimų problemų, naudingųjų 

iškasenų pridėtinė vertė bus kuriama už PAR ribų. Nuo 

2016 m. kalnakasybos kompanijoms elektros energijos 

kainos išaugo 523%. Mantashe prakalbo apie 

administruojamų energijos kainų įvedimą dideliems 

pramonės vartotojams, tokiems kaip kasybos įmonės, 

lydyklos ir gamintojai, sudarant sąlygas pirkti pigesnę 

elektrą. 

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

mpanies/mining/2019-09-24-adding-

value-to-minerals-is-just-a-dream-

without-cheaper-electricity/ 

 

2019-09-

23 

Pietų Afrikos finansinės institucijos paskelbė, kad rugsėjo 

27 d. planuojamas streikas dėl darbo vietų praradimo. 

Nemažai PAR bankų plečia savitarnos internete paslaugas, 

todėl uždaro regioninius skyrius.  

Tačiau PAR Darbo teismas dieną prieš uždraudė rengti 

bankų streiką, argumentuodamas tuo, kad toks veiksmas 

būtų neteisėtas. Bankų profesinės sąjungos savo ruožtu 

ketina apskųsti tokį teismo sprendimą. 

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

ng/342669/capitec-says-its-hiring-

not-retrenching-as-major-banking-

strike-looms/ 

 

https://www.enca.com/news/banking

-sector-strike-halted 

 

 Artimiausios parodos PAR:  

 Finnovation South Africa (spalio 1 d.) 

 Africa Oil&Gas (spalio 8-10 d.) 

 African Ports&Rail Evolution (spalio 15-16 d.) 

 National Investment Conference 2019 (lapkričio 5-7 

d.) 

https://www.finnovationworld.com/  

https://www.tradefairdates.com/Oil-

Gas-Africa-M2946/Cape-Town.html  

https://www.transportevolution.com/ 

https://sainvestmentconference.co.za/  
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 Africa Com (lapkričio 12-14 d.) 

 African Air Expo (lapkričio 27-29 d.) 

https://tmt.knect365.com/africacom/v

isit 

http://www.africanairexpo.com/   

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2019-08-

28 

Dėl vienos seniausių ir didžiausių kelionių agentūrų 

Thomas Cook bankroto PAR darbo neteks apie 100-150 

pietų afrikiečių.  

https://www.thesouthafrican.com/tra

vel/why-thomas-cook-collapse-how-

many-jobs-south-africa/  

 

2019-09-

23 

PAR Statistikos departamentas pranešė, kad turistų iš 

devynių top šalių PAR per pastaruosius metus sumažėjo 5 

%. Į dešimtuką patenka (kas sudaro 74% PAR užsienio 

turistų) JAV, JK, Nyderlandai, Vokietija, Prancūzija, 

Australija, Kinija, Brazilija, Indija ir Belgija. Lankytojų 

skaičius ypač sumažėjo iš Kinijos - 21,3%. Nyderlandų 

turistų skaičius tuo tarpu padidėjo 6,3%. 

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

onomy/2019-09-23-annual-overseas-

tourist-numbers-declined-in-july/  

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-09-

26 

Pietų Afrikos oro linijų (SAA) pilotai grasina streikuoti dėl 

prastų darbo sąlygų. 

https://www.enca.com/business/saa-

pilots-threaten-strike-0 

 

Bendra ekonominė informacija 

2019-09-

03 

Remiantis PAR statistikos departamento duomenimis, po 

pirmojo 2019 m. ketvirčio nuosmukio, antrame ketvirtyje 

PAR ekonomika augo 3,1%. Ekonomikos stabilizavimuisi 

didžiausią įtaką turėjo kalnakasybos sektoriaus 

pagyvėjimas, kuris šoktelėjo 14,4% antrame ketvirtyje. Kita 

vertus, transporto, statybų ir žemės ūkio sektoriai patyrė 

nuostolių.  

https://www.thesouthafrican.com/bus

iness-finance/stats-sa-south-africa-

gdp-grew-q2-2019/ 

 

2019-09-

17 

PAR Prekybos ir industrijos ministras E.Patel paskelbė, kad 

Pietų Afrika iki Brexito sudarys susitarimą su JK, kuris 

remsis ES Ekonominės partnerystės susitarimo (EPA) 

principais. 

https://www.thesouthafrican.com/bus

iness-finance/brexit-means-for-south-

africa-uk-trade-deal-how-much/ 

 

2019-09-

21 

Pagal Rand Merchant Bank reitingus, Pietų Afrika atsidūrė 

trečioje vietoje pagal patrauklumą investicijoms Afrikoje, 

antroje vietoje pakilo Marokas, pirmoje – Egiptas. Nuo 

2011 m. iki 2016 m. PAR pirmavo, o 2017 m. pirmą vietą 

užleido Egiptui. 

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

ce/342041/why-investors-are-

choosing-morocco-over-south-africa/  

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-09-

24 

Vyriausybė sako, kad sėkminga 5 milijardų dolerių (74 

mlrd. Randų) euroobligacijų emisija rodo tarptautinių 

investuotojų pasitikėjimą šalimi.   

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

tional/2019-09-24-sas-5bn-eurobond-

issue-a-sign-of-international-

confidence-in-country-says-

government/ 

 

2019-09-

25 

PAR centrinio banko (SARB) duomenimis, antrąjį ketvirtį 

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) įplaukos padidėjo ir 

siekė 26,3 mlrd. Randų (1,76 mlrd. JAV dolerių), lyginant 

su pirmuoju 2019 m. ketvirčiu – 11,7 mlrd. Randų.  

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

report/economy/sa-records-r236bn-

in-foreign-direct-investment-in-

second-quarter-33528839 

 

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/  

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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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  

 

Suderinta: Ambasadorė Sigutė Jakštonytė 

https://www.gobotswana.com/botswana-export-ready-database
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