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PAR gamybos sektorius balandžio mėn. susitraukė 49.4%
dėl Covid-19 pandemijos apribojimų. Labiausiai
nukentėjęs buvo automobilių pramonės sektorius.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

https://www.engineeringnews.co.za/art
icle/south-africas-manufacturingoutput-down-494-on-covid-19-impact2020-07-09/rep_id:4136

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2020-07-23

Covid-19 pandemija sudavė skaudų smūgį PAR
svetingumo sektoriui. Šimtai restoranų ir barų dėl griežto
ir užsitęsusio karantino režimo, kurio dalis yra visiškas
alkoholio prekybos uždraudimas, buvo priversti
užsidaryti. Maisto ir gėrimų pramonė iki krizės kas
mėnesį įnešė 6 mlrd. randų lėšų į šalies ekonomiką ir joje
dirbo daugiau nei 500 000 žmonių.

https://www.dailymaverick.co.za/articl
e/2020-07-22-restaurants-and-tavernscollapse-hospitality-industrydesperate-to-stave-offdisaster/?utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Business%20Maverick%20Th
ursday%2023%20July%202020%20%20Porsche&utm_content=Business%
20Maverick%20Thursday%2023%20J
uly%202020%20%20Porsche+CID_fe78ce7b8782d06f5
3d772c7cbb87cec&utm_source=Touch
BasePro&utm_term=Restaurants%20a
nd%20taverns%20collapse%20Hospita
lity%20industry%20desperate%20to%
20stave%20off%20disaster#gsc.tab=0

2020-07-27

Vyriausybė paskelbė apie 51 prioritetinį infrastruktūros
projektą, kurie bus pradėti įgyvendinti per artimiausius 3
mėn. Tarp projektų – gyvenamųjų namų, vandens
infrastruktūros, elektros, kelių, žemės ūkio, satelitų centro
ir kt. projektai visoje šalyje.

https://www.businessinsider.co.za/sout
h-african-infrastructure-projects-20207

2020-07-16

Nepopuliarios ES ribojamosios priemonės PAR citrusų
eksportui, Covid-19 pandemijos kontekste pasirodė
naudingos. Citrusinių vaisių eksportuotojai šiais metais
dėl pandemijos nenumato nuostolių, atvirkščiai, eksporto
apimtys padidės.

https://www.dailymaverick.co.za/articl
e/2020-07-16-how-unpopular-eumeasures-prepared-south-africascitrus-industry-to-weather-the-covid19-storm/#gsc.tab=0

Šalies ekonomikai patiriant skaudžią ekonominę krizę,
prognozuojama, kad žemės ūkio sektorius šiais metais
gali augti 10%. Šio sektoriaus augimą lemia geras oras,
didesnis nei paprastai derlius ir smukęs vietinės valiutos
rando kursas, leidęs padidinti pajamas iš eksporto.
Artimiausios parodos PAR: dėl koronaviruso, visi
tarptautiniai renginiai šiuo metu atšaukti.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija

https://www.businessinsider.co.za/saseconomy-may-be-tanking-but-one-bigsector-exploded-with-growth-of-282020-6

2020-07-01

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

Pasta
bos

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Aplinkosaugos ministrė B. Creecy paskelbė apie
siūlomas 3 naujas Atsinaujinančios energetikos vystymo
zonas (REDZ), kurios turėtų paspartinti atsinaujinančios
energijos projektų plėtrą pagal 2019 m. paskelbtą šalies
energetikos strategiją. Šių trijų zonų patvirtinimas reikštų,
kad šalyje veiks viso 11 REDZ. Naujos zonos parinktos,
siekiant atliepti teisingo perėjimo (just transition)
kriterijus, t.y. regionai, kuriuose istoriškai buvo vystoma
kalnakasyba ir kurie yra arti elektros tinklo.
Bendra ekonominė informacija

https://www.engineeringnews.co.za/art
icle/renewables-zones-in-emalahleniand-klerksdorp-part-of-just-transitionvision-creecy-2020-07-23/rep_id:4136

2020-07-27

Tarptautinis valiutos fondas IMF patvirtino PAR 70 mlrd.
Randų (4,3 mlrd. JAV dolerių) skubios pagalbos paketą iš
Greito finansavimo instrumento (Rapid Financing
Instrument), kovai su Covid-19.
Afrikos plėtros bankas patvirtino 5 milijardų randų
paskolą PAR kaip dalį paketo, skirto padėti šaliai
sušvelninti Covid-19 pandemijos padarinius. Paskola
skiriama iš banko 10 mlrd. JAV dolerių Covid-19
pagalbos priemonės ir yra pirmoji kada nors skirta banko
biudžetinė parama šaliai.
PAR Centrinis bankas dar kartą sumažino centrinę
palūkanų normą 25 punktais iki 3,5%. Bankas šiais metais
sumažino palūkanų normą 275 baziniais punktais,
siekdamas
palengvinti
situaciją įsiskolinusiems
vartotojams ir įmonėms, reaguojant į „Covid-19“
pandemiją.

https://businesstech.co.za/news/bankin
g/420141/imf-approves-r70-billionloan-to-south-africa/

2020-07-22

PAR valiuta randas sustiprėjo ir pasiekė aukščiausią lygį
nuo kovo mėn. vidurio reaguojant į ES paskelbtą istorinį
susitarimą dėl bendrijos ekonomikos gaivinimo plano.

2020-07-19

Infliacija šalyje pasiekė 15 metų žemumas ir šiuo metu
tesiekia 2,1%. Tačiau tai lėmė ne ekonomikos augimas, o
atvirkščiai - ekonominė krizė ir konkrečiai žlugusi
paklausa. Mažmenininkai praneša apie drastiškai
sumažėjusius
pardavimus
ir
žlugusį vartotojų
pasitikėjimą.

https://www.businessinsider.co.za/mon
ey-and-markets/coronavirus-stimuluseu-recovery-fund-agree-historic-860billion-plan-2020-7
https://www.dailymaverick.co.za/articl
e/2020-07-19-sarbs-mpc-is-likely-tocut-rates-further-this-week-aseconomycrumbles/?utm_medium=email&utm_c
ampaign=Business%20Maverick%20
Monday%2020%20July%202020%20%20NinetyOne&utm_content=Busines
s%20Maverick%20Monday%2020%2
0July%202020%20%20NinetyOne+CID_5316c1cc7d7196
86e4fcf417a2cad054&utm_source=To
uchBasePro&utm_term=SARBs%20M
PC%20is%20likely%20to%20cut%20r
ates%20further%20this%20week%20a
s%20economy%20crumbles#gsc.tab=0

2020-07-20

Vyriausybei liepos 12 d. vėl atnaujinus alkoholio
draudimą, alkoholinių gėrimų pramonė kreipėsi į
mokesčių inspekciją dėl akcizo mokesčio atidėjimo.
Skaičiuojama, kad nesumokėto akcizo vertė liepos ir
rugpjūčio mėn. sieks 5 mlrd. randų. Alkoholinių gėrimų

2020-07-23

2020-07-23

2020-07-23

https://www.news24.com/fin24/econo
my/african-development-bankapproves-r5-billion-loan-to-sa-report20200722

https://www.engineeringnews.co.za/art
icle/reserve-bank-cuts-repo-rate-by-25basis-points-2020-07-23/rep_id:4136

https://www.engineeringnews.co.za/art
icle/sars-losing-out-on-r5bn-in-excisedutiessays-alcohol-industry-2020-0720/rep_id:4136

pramonė dėl vyriausybės draudimo atsidūrė gilioje
krizėje.
2020-07-01

PAR Centrinis bankas prognozuoja, kad šių metų antrame
ketvirtyje šalies ekonomika galimai susitraukė 32,6%.
Tačiau trečiajame ketvirtyje numatomas teigiamas
augimas, kas reikštų, kad šalies ekonomika išbris iš
techninės recesijos.

https://www.news24.com/fin24/econo
my/south-africa/reserve-bank-seessouth-africas-gdp-shrinking-326-inquarter-2-20200701

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

