
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2020 m. rugpjucio mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2020-08-12 Atnaujintas ir besitęsiantis alkoholio prekybos draudimas 

PAR neigiamai įtakoja ne tik vietinę alkoholio gaminimo 

rinką, bet ir prekybą tarp ES ir PAR. ES alkoholio 

industrijos asociacija „Spirits Europe“ kreipėsi į PAR 

institucijas, ragindama panaikinti alkoholio prekybos 

ribojimą, kuris skaudžiai atsiliepia ES alkoholio 

gamintojų eksportui į PAR. 

https://citizen.co.za/business/business-

news/2339318/continued-alcohol-

sales-ban-threatens-sa-eu-trade-deal-

sa-alcohol-industry/  

https://salba.co.za/alcohol-ban-poses-a-

risk-to-sas-largest-trade-partnershi/ 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

    

 

 Artimiausios parodos PAR: dėl koronaviruso, visi 

tarptautiniai renginiai šiuo metu atšaukti. 

  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2020-08-20 PAR turizmo ministrė sako, kad tarptautiniam turizmui 

atverti dar per didelė rizika. Turizmo departamento 

paskelbtame industrijos atgaivinimo projekte pateikiami 

įvairūs tarptautinio turizmo atnaujinimo scenarijai, kur 

nurodomas laikotarpis nuo 2020 lapkričio mėn. iki 2021 

gegužės mėn.    

 

https://ewn.co.za/2020/08/20/kubayi-

ngubane-sa-cannot-risk-allowing-

international-travel-at-the-moment  

https://businesstech.co.za/news/busines

s/428034/south-africa-months-away-

from-reopening-international-travel-

analysts/  

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2020-08-31 Grupė investuotojų pateikė 500 mln. Randų finansinės 

injekcijos pasiūlymą „Comair“ oro linijoms, kurios 

susiduria su finansiniais sunkumais dėl Covid-19 

pandemijos sąlygotų industrijos suvaržymų. 

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

e/2020-08-30-consortiums-table-

multimillion-rand-offers-to-buy-

comair/ 

 

Bendra ekonominė informacija 

2020-08-23 PAR Statistikos departamento duomenimis, griežtas 

karantinas šalyje neigiamai paveikė didžiąją dalį verslo 

sektorių. 

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

onomy/lockdown-devastated-

livelihoods-the-numbers-are-out/ 

 

 

2020-08-26 Metinė infliacija pagal vartotojų kainų indeksą (CPI) 

liepos mėn. pakilo iki 3,2%, palyginti su 2,2% birželio 

mėn. Tai didžiausias mėnesinis padidėjimas nuo 2016 m. 

vasario mėn.  

http://www.statssa.gov.za/?p=13563  

2020-08-15 PAR vyriausybė paskelbė, kad nuo rugpjūčio 17 d. šalis 

pereina iš 3 į 2 karantino režimo lygį, kas reiškia, kad 

beveik visi verslo sektoriai galės atnaujinti savo veiklą. 

Bus leidžiamos kelionės tarp provincijų, alkoholio ir 

tabako prekyba, atsidarys restoranai, barai, viešbučiai, 

https://businesstech.co.za/news/govern

ment/425708/south-africa-moves-to-

level-2-lockdown-on-monday-here-

are-the-new-rules/ 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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sporto klubai. Tačiau didesni nei 50 žmonių susibūrimai 

vis dar neleidžiami, kaip ir tarptautinės kelionės. 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

 2020-08-27 Nedarbo lygiui šalyje dramatiškai augant, PAR 

vyriausybė ketina peržiūrėti įstatymus, 

reglamentuojančius užsieniečių įdarbinimą. Šiuo tikslu 

buvo įkurta tarp-ministerinė komisija, kuriai vadovaus 

vidaus reikalų bei darbo ministrai. 

https://businesstech.co.za/news/busines

s/429332/government-to-review-rules-

around-hiring-foreign-workers-in-

south-africa/ 

 

2020-08-27 Valstybinis PAR vakcinos gamintojas „Biovac Institute“ 

projektuojamas kaip vienas iš Covid-19 gamintojų visame 

Afrikos regione. 

https://businesstech.co.za/news/trendin

g/428998/south-africa-could-be-first-

in-region-to-produce-covid-19-

vaccine/ 

 

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

