
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2019 m. gruodžio mėn.  
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 
Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-12-

10 

PAR žemės ūkio sektorius trečią ketvirtį iš eilės patyrė 

nuosmukį. Tarp labiausiai paveiktų kultūrų – kukurūzai, 

sojos pupelės ir saulėgrąžų sėklos.  

https://www.fin24.com/Opinion/wan

dile-sihlobo-sas-agricultural-

economy-is-in-recession-heres-how-

we-must-adapt-20191210-2 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Artimiausios parodos PAR:  

 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.) 

 Seamless – FinTech paroda (2020 m. balandžio 6-8 d.) 

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

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

http://www.africaenergyindaba.com/ 

https://www.terrapinn.com/exhibition

/seamless-africa/index.stm   

 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-12-

30 

Pateikiami svarbiausi 2019 m. moksliniai atradimai PAR. https://www.businesslive.co.za/bd/na

tional/2019-12-31-six-times-sa-was-

at-the-cutting-edge-of-science-in-

2019/ 

 

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-12-

06 

Ant bankroto ribos atsidūrusios Pietų Afrikos oro linijos 

paskelbė apie savanorišką verslo gelbėjimą ir paskyrė už 

gelbėjimą atsakingą specialistą Les Matuson (rescue 

practitioner), kuris turės įvertinti susidariusią situaciją ir 

pasiūlyti įmonės gelbėjimo planą. 

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

report/economy/saa-appoints-les-

matuson-to-get-rescue-plan-going-

38738891 

 

2019-12-

09 

Dėl gedimų anglių elektrinėse šalį ištiko nematyto masto 

elektros energijos krizė. Reaguodamas į elektros energijos 

trūkumą, nacionalinis elektros energijos tiekėjas Eskom 

paskelbė beprecedentę 6 lygio energijos tiekimo programą, 

pagal kurią vidutinis pietų afrikietis elektros energijos gaus 

po 12 val. per parą.  

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

at-is-stage-6-load-shedding-eskom-

levels-2019-12 

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

kom/stage-6-load-shedding-what-

you-need-to-know-20191209 

 

2019-12-

09 

Reaguodamas į valstybinių kompanijų tokių kaip Eskom ir 

SAA (South African Airlines) pastarojo meto krizes, 

prezidentas C. Ramaphosa dar kartą patvirtino, kad 

vyriausybė darys viską, kad šias kompanijas išsaugotų. 

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

tional/2019-12-09-we-will-do-what-

it-takes-to-save-our-soes-cyril-

ramaphosa-says/ 

 

2019-12-

18 

Dėl gruodžio mėn. Eskom krizės, PAR vyriausybė 

nusprendė paspartinti nacionalinės energetikos strategijos 

(Integrated resource plan) įgyvendinimą: leisti vartotojams 

patiems generuotis elektros energiją ir paspartinti energijos 

pirkimą iš nepriklausomų elektros energijos gamintojų.  

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

nionista/2019-12-18-a-new-era-in-

energy-generation/ 

 

2019-12-

20 

Gruodžio 20 d. Energetikos ir mineralinių išteklių 

ministerija paskelbė skubią rizikos sumažinimo  energijos 

pirkimo programą, pagal kurią nepriklausomi energijos 

https://www.esi-

africa.com/tender/request-for-

information-in-respect-of-the-design-

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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gamintojai gali siūlyti tiekti elektros energiją į nacionalinį 

tinklą, siekiant padengti energijos trūkumą trumpuoju 

laikotarpiu. Pagal šią programą planuojama kuo skubiau 

pirkti 2000-3000 MW elektros energijos. Pasiūlymus 

galima teikti iki 2020 m. sausio 31 d. 

of-a-risk-mitigation-power-

procurement/ 

Bendra ekonominė informacija 

2019-12-

07  

PAR Statistikos departamento duomenimis, šalies 

ekonomika per trečiąjį metų ketvirtį susitraukė 0,6%. 

http://www.statssa.gov.za/?p=12819  

 

2019-12-

09 

Eskom elektros energijos tiekimo trikdžiai gali neigiamai 

atsiliepti šalies ekonomikos augimui 4-ąjį metų ketvirtį. 

https://www.miningweekly.com/artic

le/load-shedding-raises-risk-of-

another-south-african-recession-

2019-12-09 

 

2019-12-

11 

StatSA paskelbė, kad lapkričio mėn. infliacija šalyje dar 

labiau sumažėjo - iki 3,6% nuo 3,7% spalio mėn. 

http://www.statssa.gov.za/?p=12835  

2019-12-

13 

PAR Centrinis bankas paskelbė, kad valstybės skola 

2019/2020 biudžetiniams metams pasiekė 61,5% BVP. Šis 

rodiklis viršijo spalio mėn. šalies finansų ministro paskelbtą 

jau peržiūrėtą prognozę, pagal kurią valstybės skola turėjo 

siekti 60,8% BVP. 

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

onomy/2019-12-13-government-

debt-surpasses-already-dire-

estimates/ 

 

2019-12-

27 

Remiantis PAR mokesčių inspekcijos duomenimis (SA 

Revenue Service – SRAS), lapkričio mėn. PAR prekybos 

balansas buvo teigiamas ir siekė 6,1 mlrd. Randų. Vertinant 

2019 m. 11 mėnesių statistiką, prekybos balansas siekia 

10,54 mlrd. Randų. Tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais 

šalies prekybos balansas buvo neigiamas ir siekė 1,24 mlrd. 

Randų.  

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

onomy/2019-12-27-sa-records-

november-trade-surplus/ 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-12-

20 

PAR Centrinis bankas (SA Reserve Bank) nubaudė penkis 

šalies bankus dėl per silpnos pinigų plovimo kontrolės ir 

įpareigojo imtis veiksmų situacijai pagerinti. 

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

onomy/2019-12-20-sa-reserve-bank-

sanctions-five-banks-over-weak-

money-laundering-controls/ 

 

 

2019-12-

30 

E-prekybos mastai PAR kasmet auga 20-35%, nors, 

lyginant su kitomis šalimis, tokiomis kaip JK, PAR e-

prekyba vis dar užima tik mažą dalį (1%) visos mažmeninės 

prekybos. 

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

outh-africa/e-commerce-sales-in-sa-

grow-20-35-annually/ 

 

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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