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

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2020-04-27
Remiantis tarptautine kredito reitingų agentūra Moody‘s,
dėl struktūrinių iššūkių bei koronaviruso sukeltos krizės
PAR ekonomika 2020 m. patirs 6,5% nuosmukį.
Labiausiai paveikti sektoriai – transporto, turizmo,
kalnakasybos ir gamybos.

https://m.fin24.com/Companies/Financ
ial-Services/moodys-sees-sa-inrecession-outlook-for-banking-systemnegative-20200427

2020-04-21

PAR vyno industrija, uždraudus eksportą, per savaitę
patyrė 200 mln. Randų nuostolių. Tačiau nuo gegužės 1
d. šalies vyno eksportuotojai vėl galės atnaujinti eksportą.

https://ewn.co.za/2020/04/21/loc
kdown-sees-sa-wine-industrylosing-r200m-a-week-on-exports

2020-04-14

PAR automobilių pramonė, kuri sudaro apie 7% šalies
BVP, susiduria su didžiuliais sunkumais. Prognozuojama,
kad 20% darbuotojų gali netekti darbo (iš 120 000), o apie
30% smulkių ir vidutinių įmonių dėl krizės bus priverstos
užsidaryti. Automobilių pramonė bus viena iš prioritetinių
industrijų, kuriai bus leista atnaujinti veiklą nuo gegužės
1 d.
Artimiausios parodos PAR: dėl koronaviruso, visi
tarptautiniai renginiai šiuo metu atšaukti.

https://www.businesslive.co.za/bd/nati
onal/2020-04-14-motor-industryneeds-support-to-avoid-being-a-covid19-casualty/

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2020-04-27
Afrikos turizmo sektorius dėl koronaviruso patiria
didžiulius nuostolius. Ekspertų teigimu, prireiks daugiau
nei metų, kad turizmo sektorius šiame regione atsigautų.

https://citizen.co.za/business/businessnews/2275289/strategies-africastourism-needs-to-soften-covid-19impact/

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2020-04-28
PAR vyriausybė koronaviruso krizės kontekste atsisakė https://www.businesslive.co.za/bd/opin
nacionalinėms oro linijoms SAA (South Africa Airlines) ion/editorials/2020-04-28-editorialsuteikti dar vieną finansinės pagalbos paketą, kas reiškia, whats-gordhan-up-to/
kad SAA, dešimtmetį veikusiai nuostolingai, nelieka
nieko kito kaip tik bankrutuoti.
2020-04-16
Nacionalinės elektros energetikos kompanijos Eskom https://www.dailymaverick.co.za/articl
vadovas Andre de Ruyter teigia, kad kompanijos e/2020-04-16-eskom-boss-onpadalijimas į tris dalis turi vykti iš lėto ir labai pamatuotai, restructuring-needed-to-meet-futuresiekiant suvaldyti didžiulę riziką.
vision/
2020-04-19
Dėl koronaviruso krizės sumažėjusi elektros paklausa https://www.businesslive.co.za/bt/busi
leido Eskom atlikti kai kuriuos remonto darbus ness-and-economy/2020-04-19-whenpagrindinėse elektrinėse. Tačiau to nepakaks, kad po
1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

Pasta
bos

krizės Eskom užtikrintų nenutraukiamą elektros energijos
tiekimą.
Bendra ekonominė informacija
2020-04-29
PAR vyriausybė siekia gauti 95 mrld. Randų (5 mlrd. JAV
dolerių) finansinę pagalbą iš tarptautinių skolinimosi
institucijų, įskaitant IMF, WB ir BRICS naujojo
vystymosi fondo. Šie finansai reikalingi vyriausybei
siekiant įgyvendinti prezidento paskelbtą 500 mlrd.
Randų ekonomikos gaivinimo programą.
2020-04-21
Prezidentas paskelbė apie 500 mlrd. Randų vertės
ekonomikos stimulo paketą, kuris per ateinančius
mėnesius turėtų pagelbėti gaivinti dėl koronaviruso
ekonominį nuosmukį patiriančią šalies ekonomiką. 10%
BVP vertės finansinė injekcija yra didžiausia per visą
šalies istoriją. Dalis finansų bus mobilizuota perskirstant
dabartinį šalies biudžetą, kita dalis planuojama iš
tarptautinių finansinių institucijų.
2020-03-31
Dar viena PAR valstybinė kompanija Žemės bankas, kuris
teikia paskolas kylantiems ir komerciniams žemės
ūkiams, susiduria su rimtais finansiniais sunkumais.
Praėjusią savaitę bankas paskelbė, kad iki balandžio galo
nesugebės sumokėti dalies 738 mln. Randų siekiančios
skolos. Dėl to bankas kreipėsi į savo finansuotojus,
siekdamas susitarti dėl banko atleidimo nuo dabartinių ir
ateities finansinių įsipareigojimų. Skelbiama, kad banko
likvidumo problemoms išspręsti, siekiama mobilizuoti 5
mlrd. Randų.
2020-04-25
Nuo gegužės 1 d. PAR švelnina šalies apribojimų
(lockdown) režimą, pereidama iš 5 į 4 lygį. 4 lygyje bus
leidžiama veikti tam tikriems šalies ekonomikos
sektoriams (tiesa, ne pilnu pajėgumu), kurių pagrindiniai
– kalnakasyba, automobilių gamybos, mažmeninės
prekybos,
žemės
ūkio,
globalių
paslaugų,
telekomunikacijų ir bankų paslaugų. Anot Prekybos ir
pramonės ministro, į darbus grįš apie 1,5 mln. darbuotojų.
2020-04-21
Prezidentas paskelbė apie „naujos“, teisingumo ir lygybės
principais paremtos, ekonomikos kūrimą po koronaviruso
krizės, kuri remsis socialiniu susitarimu tarp verslo, darbo
jėgos, bendruomenės ir vyriausybės. Svarbiausi prioritetai
bus verslo darymo kaštų mažinimas, lokalizacijos ir
industrializacijos skatinimas, valstybinių įmonių
perorganizavimas ir neformalaus sektoriaus stiprinimas.
2020-04-15
PAR ekonomika yra pakankamai atspari, kad išgyventų
COVID-19 krizę, sako Tarptautinis valiutos fondas IMF.
PAR didžiausia stiprybė yra likvidi kapitalo rinka.
2020-04-04
Siekdamas sušvelninti koronaviruso poveikį šalies
ekonomikai, PAR centrinis bankas antrą kartą per mėnesį
sumažino bazinę palūkanų normą dar 100 punktų iki
4,25%.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2020-04-24
Koronaviruso sukelta krizė, apžvalgininkų nuomone,
galimybė Ramaphosos vyriausybei įgyvendinti reikiamas
struktūrines reformas.
AKTUALU:

the-lockdown-stops-power-cuts-willstart-again/
https://m.fin24.com/Economy/saseeks-r95-billion-from-imf-worldbank-ndb-20200427

https://www.fin24.com/Economy/Sout
h-Africa/ramaphosa-announcesr500bn-support-package-adjustmentbudget-for-coronavirus-20200421

https://www.fin24.com/Economy/landbank-negotiating-with-lenders-towaive-default-seeking-to-raiseanother-r5-billion-20200428
https://businesstech.co.za/news/govern
ment/391561/another-state-firm-flopsin-south-africa/

https://www.businesslive.co.za/bd/eco
nomy/2020-04-25-easing-oflockdown-will-open-the-gates-toabout-15-million-workers/
https://www.biznews.com/briefs/2020/
04/25/level-4-lockdown-does-donts

https://www.miningweekly.com/ar
ticle/south-africas-resolved-toforging-new-post-virus-economyramaphosa-2020-04-22

https://www.businesslive.co.za/bd/nati
onal/2020-04-15-sa-resilient-enoughto-overcome-covid-19-says-imf/
https://ewn.co.za/2020/04/14/reservebank-cuts-repo-rate-to-4-25

https://www.dailymaverick.co.za/opini
onista/2020-04-24-ramaphosa-shouldseize-the-opportunity-to-retool-theeconomy-in-a-more-humane-way/




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

