
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2020 m. vasario mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2020-02-17 PAR vyriausybė, bendradarbiaudama su privačiu 

sektoriumi, įsteigė naują žemės ūkio plėtros agentūrą 

AGDA, kurios tikslas bus padėti verslininkams, 

siekiantiems užsiimti komerciniu žemės ūkiu. Numatoma, 

kad agentūra teiks finansinę ir įgūdžių vystymo pagalbą. 

Agentūra taip pat padės įgyvendinti žemės reformą šalyje. 

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

cle/newly-launched-agency-plans-to-

drive-agricultural-development-ensure-

successful-land-reform-2020-02-

18/rep_id:4136 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2020-02-27 PAR finansų ministras indikavo, kad ketina sumažinti 

verslo pelno mokestį, siekiant gerinti verslo aplinką ir 

pritraukti investicijų. 

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

onal/2020-02-26-treasury-signals-

future-cut-in-corporate-tax-rate/ 

 

 

 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.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-of-

interior-design-professions/  

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2020-02-27 Koronavirusas neigiamai atsilieps PAR turizmo sektoriui 

dėl srautų sustabdymo iš Kinijos. Kasmet PAR aplanko 

apie 100 000 kinų turistų. 

https://mg.co.za/article/2020-02-25-

south-african-tourism-to-be-hit-hard-

by-coronavirus/  

 

2020-02-27 PAR vyriausybė nusprendė iš Kinijos Wuhan provincijos 

repatrijuoti norą grįžti į PAR pareiškusius 132 PAR 

piliečius. Repatrijuoti piliečiai 21 dieną praleis karantine. 

Informuojama, kad nė vienas iš jų po kol kas jokių viruso 

simptomų neturėjo.  

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

e/2020-02-27-south-africa-to-

quarantine-132-citizens-evacuated-

from-wuhan/  

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2020-02-27 Pristatydamas ateinančių metų biudžetą, PAR finansų 

ministras pažymėjo, kad stabilus elektros energijos 

tiekimas PAR gyventojams ir verslui yra šalies 

ekonominio augimo pagrindas ir absoliutus vyriausybės 

prioritetas. Jis patvirtino, kad įsiskolinusioms 

valstybinėms bendrovėms, visų pirma, energetikos 

milžinei Eskom, o taip pat gelbėjamai South African 

Airlines SAA, bus skiriamas finansavimas, padėsiantis 

bendrovėms reorganizuotis ir tapti pelningomis.  

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

dget-speech-2020-tito-mboweni-takes-

on-sin-tax-eskom-debt-and-social-

grants-43531033  

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Anot ministro, valstybė dešimties metų laikotarpiui skirs 

230 mlrd. randų energetikos sektoriaus 

restruktūrizavimui. Ministras sakė, kad dabartinis elektros 

energijos trūkumas, privertęs taikyti elektros energijos 

normavimą (load-shedding), palengvės, nes „Eskom“ 

baigė kritinius priežiūros darbus. 

2020-01-28    

Bendra ekonominė informacija 

2020-02-26 PAR finansų ministras Tito Mboweni pristatė 2020/2021 

m. biudžetą, kuris atspindi sudėtingą šalies ekonominę 

situaciją. Prognozuojama, kad naujajame biudžete 

vyriausybė gaus 63 mlrd. Randų mažiau pajamų nei buvo 

prognozuota 2019 m. Šalies biudžeto deficitas 2019/2020 

m. sieks 6,3%, o 2020/2021 prognozuojama augs iki 

6,8%. Pagrindiniu ilgojo laikotarpio iššūkiu išliks 

vyriausybės skolos, kuri siekia 61,6% BVP 2019/2020 m. 

ir 2020/2021 m. sieks 65,6%, stabilizavimas. Vyriausybė 

per ateinančius trejus metus planuoja sumažinti išlaidas 

156,1 mlrd. Randų. Pagrindinė priemonė subalansuoti 

biudžetą bus viešojo sektoriaus mažinimas (personalo ir 

atlyginimų), kuris sudaro 35% visų išlaidų. Ministras 

paskelbė, kad vyriausybė gyventojų pajamų ir PVM 

mokesčių nedidins, atvirkščiai, siekiant stimuliuoti 

paklausą ir didinti gyventojų perkamąją galią, mokesčiai 

žemiausias bei vidutines pajamas gaunantiems 

gyventojams šiek tiek sumažės. Siekiant pagerinti šalies 

verslo klimatą ir pritraukti investicijų bus mažinamas 

verslo pelno mokestis. Reaguojant į infliaciją, bus 

didinami akcizo mokesčiai.  

http://www.treasury.gov.za/documents/

National%20Budget/2020/ 

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

onal/2020-02-26-budget-in-nutshell-

mboweni-slashes-public-sector-wages-

in-bid-to-appease-ratings-agencies/ 

 

 

 

 

2020-02-27 PAR profesinės sąjungos atmeta ir priešinasi vyriausybės 

siūlymui biudžeto stabilizavimo siekti mažinant viešąjį 

sektorių. PAR profesinių sąjungų kongresas „Cosatu“ tokį 

vyriausybės žingsnį pavadino „karo paskelbimu“.  

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

e/2020-02-27-public-servants-wages-

no-longer-sacred-in-a-time-of-doing-

more-with-less/ 

 

2020-02-26  PAR ketina steigti 30 mlrd. Randų vertės suverenų 

gerovės fondą. Fondo pradinis įnašas būtų finansuojamas 

iš ateityje planuojamo išleisti internetinio spektro, o taip 

pat iš valstybei priklausančio turto (non-core assets) 

pardavimo, vėliau fondas būtų papildomas kasybos 

pramonės mokesčiais (royalties).  

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

e/2020-02-26-sa-sovereign-wealth-

fund-may-draw-on-spectrum-proceeds-

state-bank-in-play/ 

 

 

2020-02-17 Tarptautinė kreditų reitingų agentūra Moody‘s pablogino 

PAR ekonomikos augimo prognozę 2020 m. nuo 1% iki 

0,7%, o 2021 m. prognozuoja tik 0,9% ekonomikos 

augimą. Rizika, kad Moody‘s pažemins šalies ilgalaikio 

skolinimosi prognozę kovo mėn., išlieka didelė. 

https://www.bloomberg.com/news/arti

cles/2020-02-17/rand-weakens-as-

moody-s-cuts-south-africa-s-growth-

forecast 

 

2020-02-13 Prezidentas C. Ramaphosa savo metinėje kalboje 

prioritetu iškėlė šalies ekonominį augimą. Žadėjo gerinti 

verslo klimatą šalyje. Daug dėmesio skyrė šalies 

energetikos sektoriaus restruktūrizavimui, pradedant nuo 

to, kad savivaldybės galės pačios pirkti elektrą iš 

nepriklausomų elektros gamintojų, o vyriausybė 

pasirūpins, kad savivaldybės būtų pajėgios tai daryti 

pačios. C.Ramaphosa pasidalino planais dėl valstybinio 

banko steigimo, kuris galėtų teikti paslaugas platesniam 

gyventojų ratui ir užtikrintų finansinį įtrauktumą 

(financial inclusiveness). 

https://city-

press.news24.com/News/ramaphosa-

focuses-on-growth-this-is-how-he-

plans-to-achieve-it-20200213 

 

https://www.gov.za/speeches/president

-cyril-ramaphosa-2020-state-nation-

address-13-feb-2020-0000 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 
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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  

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

