LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020 m. sausio mėn.
DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2020-01-22
PAR centrinis bankas publikavo Tarpvyriausybinės
fintech darbo grupės IFWG parengtą tyrimą apie PAR
fintech startuolių sektorių.

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.)
 African Construction Expo – statybų ir interjero
paroda (2020 m. birželio 9-11 d.)

https://www.resbank.co.za/Publication
s/Detail-ItemView/Pages/Publications.aspx?sarbwe
b=3b6aa07d-92ab-441f-b7bfbb7dfb1bedb4&sarblist=21b5222e7125-4e55-bb6556fd3333371e&sarbitem=9697
https://www.meetingsafrica.co.za/
https://www.hostex.co.za/
http://www.africaenergyindaba.com/
https://www.terrapinn.com/exhibition/s
eamless-africa/index.stm
https://www.africanconstructionexpo.c
om/2018/07/19/the-african-institute-ofinterior-design-professions/

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2020-01-29
Atsinaujinančios energetikos asociacijos PAR paragino https://www.engineeringnews.co.za/art
energetikos ministrą G. Mantashe kuo skubiau parengti icle/wind-and-solar-bodies-urgeteisės aktus, kurie leistų pradėti saulės ir vėjo energetikos minister-to-publish-determinationsprojektų viešuosius pirkimus.
needed-to-kick-start-powerprocurement-2020-01-28
2020-01-28
Su finansinėmis problemomis susiduriančiai PAR http://www.engineeringnews.co.za/arti
valstybinei oro linijų bendrovei SAA iš valstybinio PAR cle/saa-may-receive-emergencyplėtros banko bus skirtas 3,5 mlrd. randų finansinis funding-from-state-bank-2020-01gelbėjimo paketas.
28/rep_id:4136
2020-01-27
Naujasis valstybinės energetikos kompanijos Eskom https://www.moneyweb.co.za/news/so
vadovas A. Ruyter ragina neskubėti su kompanijos uth-africa/new-eskom-ceo-warnspadalijimu į tris atskirus vienetus –generavimo, against-hasty-unbundling-of-firm/
perdavimo ir perskirstymo. Jo vertinimu, reorganizacija
susijusi su didele rizika, todėl procesui reikia tinkamai
pasirengti.
Bendra ekonominė informacija
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MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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Tarptautinio valiutos fondo IMF vertinimu, PAR
vyriausybė pasiekė fiskalinio deficito aukštumas. Jei
išlaidų tendencija išliks tokia pati, 2028 m. PAR deficitas
sieks daugiau nei 80% BVP. IMF paragino PAR
nedelsiant imtis priemonių deficitui sumažinti.
Remiantis Jungtinių Tautų prekybos ir vystymosi
konferencijos UNCTAD duomenimis, 2019 m. PAR FDI
išliko panašaus lygio kaip 2018 m. ir siekė 5 mlrd. JAV
dolerių. 2018 m. PAR FDI apimtys šoktelėjo daugiau nei
dvigubai nuo 2 mlrd. 2017 m. iki 5,3 mlrd. JAV dolerių
2018 m.
Pietų Afrikos centrinis bankas netikėtai sumažino
pagrindinę skolinimo normą 25 baziniais punktais iki
6,25%, siekdamas suteikti postūmį silpnai šalies
ekonomikai. Tai pirmasis sumažinimas nuo praėjusių
metų liepos mėn.
Remiantis Pasaulio banko sausio 8 d. paskelbta
ekonominio augimo prognoze, PAR ekonomika 2020 m.
turėtų augti lėtesniu tempu, nei kad buvo prognozuota
prieš pusmetį, t.y. 0,9%. 2019 m. liepos mėn. ši prognozė
buvo 1,5%.
Remiantis Pietų Afrikos prekybos ir pramonės rūmų
verslo pasitikėjimo indeksu, verslo pasitikėjimo lygis
šalyje pasiekė žemumas per pastaruosius tris
dešimtmečius.

http://www.engineeringnews.co.za/arti
cle/imf-says-south-africas-economicgrowth-weakened-by-bailouts-to-statefirms-2020-01-30/rep_id:4136
http://www.engineeringnews.co.za/arti
cle/south-africa-consolidates-fdirecovery-with-inflows-of-5bn-in-20192020-01-20/rep_id:4136

https://www.iol.co.za/news/politics/on
e-cut-wont-change-things-for-outlookof-sa-weak-economy-analysts40702188
https://www.dailymaverick.co.za/articl
e/2020-01-10-world-bank-cuts-sas2020-economic-growth-forecast/

https://businesstech.co.za/news/busines
s/365182/south-africas-businessconfidence-fell-to-its-lowest-in-threedecades-in-2019/

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

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

