
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2019 m. spalio mėn.  
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 
Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-10-

01 

2019 m. lapkričio 5-7 d. PAR vyks antroji Investicijų 

konferencija, kuri, kaip tikimasi pritrauks daugiau nei 1500 

dalyvių iš viso pasaulio. PAR vyriausybė iki 2023 m. siekia 

pritraukti 1,2 milijardo randų naujų investicijų. 

https://sainvestmentconference.co.za/ 

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

africa/sa-track-2nd-investment-

conference 

 

2019-10-

17 

Durbane atidaryta pirmojo Afrikoje gaminamo išmaniojo 

telefono „Mara“ gamykla. Investicijos į naują gamyklą 

siekia 1,5 mlrd. Randų. Tikimasi, kad per ateinančius 

šešerius metus gamykla sukurs apie 1500 naujų darbo vietų.  

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

south-africa/2019-10-17-mara-

africas-first-smartphone-is-

manufactured-in-kzn-trade-port// 

https://www.moneyweb.co.za/news/e

conomy/ramaphosa-opens-mara-

phone-plant-punts-sas-sezs/ 

 

2019-10-

25 

PAR naujai paskelbtoje Pasaulio banko „Ease of Doing 

Business“ ataskaitoje nukrito dviem vietomis iš 82 į 84. 

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

report/economy/sa-slips-in-ease-of-

doing-business-stakes-35832937 

 

 Artimiausios parodos PAR:  

 Africa Com (lapkričio 12-14 d.) 

 African Air Expo (lapkričio 27-29 d.) 

 Meetings Africa 2020 (2020 m. vasario 25-26 d.) – 

turizmo paroda 

 Hostex (2020 m. kovo 1-3 d.) – maisto paroda 

 Africa Energy Indaba (2020 m. kovo 3-4 d.) 

https://sainvestmentconference.co.za/  

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

isit 

http://www.africanairexpo.com/   

https://www.meetingsafrica.co.za/  

https://www.hostex.co.za/  

http://www.africaenergyindaba.com/  

 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-10-

18 

PAR Mineralinių išteklių ir energetikos ministerija 

paskelbė ilgai lauktą šalies energetikos strategiją - 

Integruotą išteklių planą (Integrated Resource Plan), kuris 

nubrėžia energetikos gaires iki 2030 m. Nors didžiausia 

dalis elektros energijos ir toliau bus generuojama anglies 

elektrinių, plane svarbus vaidmuo tenka ir atsinaujinančios 

energetikos (saulės – 6000 MW, vėjo – 14 400 MW ir kt.) 

projektams.   

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

y/347422/heres-south-africas-new-

energy-plan-for-the-next-10-years/ 

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

cle/2019-10-21-south-africa-has-no-

energy-crisis-says-minister-gwede-

mantashe/ 

http://www.engineeringnews.co.za/ar

ticle/with-irp-approved-sapvia-urges-

govt-to-move-swiftly-on-bidding-

process-2019-10-18 

 

Bendra ekonominė informacija 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://sainvestmentconference.co.za/
https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2019-10-17-mara-africas-first-smartphone-is-manufactured-in-kzn-trade-port/
https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2019-10-17-mara-africas-first-smartphone-is-manufactured-in-kzn-trade-port/
https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2019-10-17-mara-africas-first-smartphone-is-manufactured-in-kzn-trade-port/
https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2019-10-17-mara-africas-first-smartphone-is-manufactured-in-kzn-trade-port/
https://sainvestmentconference.co.za/
https://tmt.knect365.com/africacom/visit
https://tmt.knect365.com/africacom/visit
http://www.africanairexpo.com/
https://www.meetingsafrica.co.za/
https://www.hostex.co.za/
http://www.africaenergyindaba.com/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-10-21-south-africa-has-no-energy-crisis-says-minister-gwede-mantashe/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-10-21-south-africa-has-no-energy-crisis-says-minister-gwede-mantashe/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-10-21-south-africa-has-no-energy-crisis-says-minister-gwede-mantashe/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-10-21-south-africa-has-no-energy-crisis-says-minister-gwede-mantashe/


2019-10-

23 

PAR infliacijos rodiklis rugsėjo mėn. nusmuko iki 

žemiausio lygio nuo 2011 m. – 4,1%. 

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

ess/348282/south-africas-inflation-

rate-declines-to-lowest-since-2011/ 

 

 

2019-10-

29 

PAR statistikos departamentas StatSA paskelbė, kad 

nedarbo lygis šalyje per 3-iąjį šių metų ketvirtį išaugo iki 

29,1%. Tai didžiausias rodiklis per pastaruosius 11 metų. 

http://www.statssa.gov.za/?p=12689  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-10-

25 

Rengiantis PAR konstitucijos 25 straipsnio pakeitimui, 

kuriuo siekiama nusavinti žemę be kompensacijos, 

parlamento atsakingas komitetas numatė gruodžio 10 d. 

terminą įstatymo projekto paskelbimui. Po to keletas 

mėnesių bus skirti konsultacijoms su visuomene. Komitetas 

konstitucijos keitimo įstatymą turi parengti iki 2020 m. 

kovo 31 d.  

https://www.iol.co.za/news/politics/la

nd-reform-mps-finalise-programme-

to-amend-section-25-of-constitution-

35884697 

 

2019-10-

28 

2019 m. spalio 23-24 d. Rusijos kurorte Sočyje vyko 

pirmasis Rusijos-Afrikos viršūnių susitikimas, kurio metu, 

kaip teigia Kremlius, komercinių kontraktų sudaryta už 

12,5 mlrd. JAV dolerių. Atominė energetika, karinis 

bendradarbiavimas ir gamtiniai ištekliai – pagrindinės 

sritys, kuriose Rusija siekia bendradarbiavimo su Afrikos 

šalimis. 

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

cle/2019-10-28-russias-scramble-for-

africa/ 

 

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  

 

Suderinta: Ambasadorė Sigutė Jakštonytė 

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

