
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2020 m. lapkričio mėn.  
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2020-11-09 PAR statybų sektorius susiduria su statybinių medžiagų, 

įskaitant cementą, plieną, plytas ir medieną, trūkumu, kas 

stabdo sektoriaus atsigavimą po „Covid-19“ karantino.  

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

ustry/critical-shortage-of-building-and-

construction-materials-in-sa/ 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2020-11-19 ES šalių investuotojai susiduria su nemažais iššūkiais 

PAR, kurių svarbiausi „juodasis ekonomikos įgalinimas“ 

(BE-BEE – Broad Based Black Economic 

Empowerment), viešųjų pirkimų procedūros, 

reikalavimas naudoti lokaliai pagamintus komponentus 

bei įdarbinimo reikalavimai. 

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

ion/2020-11-17-bee-tops-list-of-bars-

to-investment-by-eu-companies/  

 

 

2020-11-12  Anot ES prekybos ir pramonės rūmų atstovo, Europos 

įmonės atideda savo investavimo planus Pietų Afrikos 

Respublikoje dėl nepatikimo elektros ir vandens tiekimo 

bei atitikimo „juodojo ekonominio įgalinimo“ įstatyminei 

bazei kaštų.  

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

447874/south-africas-poor-utilities-

deter-investment/  

 

2020-11-12 Nuo 2017 m. PAR karinių prekių eksportas sumažėjo 

dvigubai ir praėjusiais metais siekė 6,5 mlrd. Randų. 

Pagrindinės rinkos buvo Artimuosiuose Rytuose, 

Europoje ir Afrikoje.  

https://www.businessinsider.co.za/sa-

exports-combat-armoured-vehicles-

worth-r881-million-heres-who-is-

buying-2020-11  

 

 Artimiausios parodos PAR: dėl koronaviruso, visi 

tarptautiniai renginiai šiuo metu atšaukti. 

  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2020-11-11 PAR vyriausybė panaikino apribojimus tarptautinėms 

kelionėms. Atvykti į PAR nuo šiol galima iš bet kurios 

pasaulio šalies, tačiau su tam tikromis sąlygomis: visi 

keliautojai privalės pateikti nesenesnį kaip 72 val. 

neigiamą Covid-19 testą prieš išvykdami ar atvykdami. 

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

s/447954/south-africa-has-opened-for-

international-travel-but-other-

countries-are-still-closed/   

 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2020-11-12 Johanesburgo miestas patvirtino energetiškai 

efektyvesnių ir „žalesnių“ pastatų politikos projektą, 

kuriuo siekiama, kad iki 2050 m. miestas taptų 

„neutralus“ anglies vartojimo prasme. 

https://www.news24.com/fin24/econo

my/south-africa/coal-powered-

johannesburg-approves-policy-on-

greener-buildings-20201111 

 

2020-11-08 PAR veiklą pradeda naujos vietinio susisiekimo oro 

linijos „Lift“. Savininkas Gidon Novick teigia, kad 

kriziniu laikotarpiu atidarydami naujas oro linijas, siekia 

ne konkuruoti mažomis kainomis su jau esančiais rinkos 

žaidėjais, o pasiūlyti didesnę vertę už panašią kainą. 

Pagrindinis ypatumas, kad keleiviai galės visiškai 

lanksčiai keisti skrydžius be papildomų mokesčių. G. 

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

s/446726/south-africas-new-airline-is-

ready-to-fly-will-start-taking-

bookings-this-week/ 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Novick 2001 m. įkūrė pirmąsias žemų kainų oro linijas 

PAR Kulula.com. 

Bendra ekonominė informacija 

2020-11-26 PAR valiuta randas pasiekė stipriausias pozicijas 

santykyje su JAV doleriu, euru ir britų svaru sterlingų nuo 

2020 m. balandžio mėn., kai prasidėjo koronaviruso 

sukelta krizė. Pagrindinės to priežastys – po JAV 

prezidento rinkimų susilpnėjęs JAV doleris, palyginus 

aukšta bazinė palūkanų norma bei išaugusi „kylančių 

ekonomikų“ valiutų paklausa.  

https://www.businessinsider.co.za/mon

ey-and-markets/why-is-the-rand-so-

strong-2020-11 

 

 

2020-11-19  PAR Centrinio banko valdytojas L. Kganyago paskelbė, 

kad bazinė palūkanų norma išlieka ta pati 3,5%. Jis taip 

pat pareiškė, kad artimiausiu metu nenumato palūkanų 

normos mažinimo, o 2021 trečiame ir ketvirtame 

ketvirčiuose bazinė palūkanų norma turėtų būti padidinta 

po 25 bazinius punktus. Reaguodamas į Covid-19 krizės 

poveikį, banko pinigų politikos komitetas šiais metais 

sumažino bazinę palūkanų normą 275 punktais. 

https://ewn.co.za/2020/11/19/reserve-

bank-keeps-repo-rate-unchanged-at-3-

5 

 

2020-11-19 Tarptautinės kreditų reitingų agentūros Fitch and 

Moody‘s dar labiau nužemino PAR ilgalaikio skolinimosi 

reitingą atitinkamai iš BB į BB- ir iš BA1 į BA2. 

Pagrindinėmis šio sprendimo priežastimis agentūros 

įvardijo sudėtingą fiskalinę situaciją, neigiamas 

ekonomikos augimo perspektyvas ir didžiulę pajamų 

nelygybę. Šis šalies skolinimosi reitingų nužeminimas 

pabrangins skolinimąsi ir dar labiau apsunkins biudžeto 

stabilizavimo pastangas. 

https://www.iol.co.za/business-

report/economy/government-laments-

ratings-agencies-sa-downgrades-

8f6c93a9-e08e-4d53-a294-

a99fbd757eb8 

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

e/2020-11-22-junked-fitch-and-

moodys-downgrade-south-africas-

credit-ratings-further/ 

 

2020-11-18 Trečiojoje metinėje PAR investicijų konferencijoje 50 

vietos ir užsienio kompanijų paskelbė apie 110 mlrd. 

Randų naujų investicijų. Susumavus investicijas, 

paskelbtas nuo pirmosios investicijų konferencijos 2018 

m., jos siekia 773 mlrd. Randų. Prezidento C. Ramaphosa 

tikslas – iki 2023 m. pritraukti investicijų už 1,2 trilijonų 

randų. Didžioji dalis investicijų atitenka kalnakasybos 

sektoriui, ICT, automobilių pramonei. 

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

mpanies-and-deals/businesses-pledge-

close-to-r110bn-at-cyrils-third-

investment-conference/ 

https://ewn.co.za/2020/11/18/good-

news-for-sa-economy-from-

ramaphosa-at-investment-conference 

 

2020-11-12 PAR prezidentas C. Ramaphosa paskelbė apie 

nepaprastosios padėties pratęsimą iki 2020 m. gruodžio 

15 d. bei apie karantino pirmo lygio reikalavimų 

sušvelninimą. Panaikintas ribojimas prekybai alkoholiu: 

nuo šiol bus leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais 

pagal iki krizinio laikotarpio licencijų reguliuojamas 

valandas. Taip pat panaikinami visi apribojimai 

tarptautinėms kelionėms su tam tikromis sąlygomis: visi 

keliautojai privalės pateikti nesenesnį kaip 72 val. 

neigiamą Covid-19 testą prieš išvykdami ar atvykdami. 

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

ment/447826/ramaphosa-eases-

lockdown-level-1-restrictions-

including-international-travel-and-

alcohol-sales/ 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2020-11-29 PAR vyriausybė svarsto apie tam tikrų „karštų taškų“ 

grąžinimą prie griežtesnio karantino lygio. Šiuo metu 

kalbama apie Vakarų Kyšulio ir Rytų Kyšulio provincijas, 

kuriose koronaviruso susirgimų skaičius vėl pradėjo 

sparčiai augti. 

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

g/452870/government-looking-at-

level-3-lockdown-restrictions-for-

south-africas-coronavirus-hotspots-

report/ 

 

 2020-11-23 Covid-19 vakcina PAR gali pasiekti tik kitų metų antroje 

pusėje. 

https://ewn.co.za/2020/11/23/sa-set-

for-long-wait-for-covid-19-vaccine-as-

roll-out-takes-shape 

 

AKTUALU:  

• Visa informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus PAR yra prieinama internete - 

http://www.etenders.gov.za/  

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  

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

