LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021 m. spalio mėn.
DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021-10-27
„Transnet National Ports Authority“, valdanti visus
aštuonis SA komercinius uostus, paskelbė, kad 2022–
2023 finansiniais metais siekia padidinti tarifus iki 24
proc. Šis žingsnis papiktino verslo atstovus, kurie teigia,
kad toks infliaciją viršijantis tarifų didinamas nėra
pateisinamas. PAR uosto mokesčiai laikomi per dideliais
pagal pasaulinius standartus ir yra laikomi kaip kliūtis
verslui.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

https://www.businesslive.co.za/bd/nati
onal/2021-10-27-port-authority-underscrutiny-as-transnet-pushes-for-tariffhike-of-nearly-25/

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-10-25
Statybų sektorius PAR susiduria su statybų „mafija“, kuri
iš statybų bendrovių reikalauja „apsaugos mokesčio“ ir jei
jo negauna, grasina sabotuoti statybas. Tokia destruktyvi
veikla stabdo šalies statybos sektoriaus plėtrą ir padidina
kaštus infrastruktūros vystytojams.
2021-10-06
Pietų Afrika yra viena iš 13 pasaulio ekonomikų,
gaminančių mažiau nei prieš dešimtmetį, kartu su Rusija
ir Brazilija: Pietų Afrika – 3,3 proc. mažiau, Brazilija –
17,4 proc., Rusija – 5,6 proc. Tarp pagrindinių priežasčių,
įtakojančių gamybos sektoriaus sumažėjimą, įvardijama
dideli energijos, darbo, vandens, o taip pat politikos, kaip
kad „juodasis ekonominis įgalinimas“, kaštai.
Artimiausios parodos PAR:
Tarptautinė
automobilių
pramonės
paroda
„Automechanika“ nukelta į kitus metus ir planuojama
2022 m. kovo 15–18 d.

https://www.dailymaverick.co.za/articl
e/2021-10-25-south-africasconstruction-mafia-sets-its-sights-onlocal-government-extortion/
https://www.moneyweb.co.za/news/ec
onomy/the-country-manufacturing-thedestruction-of-sa-manufacturing-issouth-africa/

https://www.africaautomationtechnolo
gyfair.com/

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2021-10-29
Energetikos ministras Gwede Mantashe paskelbė ilgai https://www.engineeringnews.co.za/art
lauktojo 5-ojo atsinaujinančios energetikos konkurso (bid icle/mantashe-announces-round-fivewindow 5) laimėtojus. 25 saulės ir vėjo elektros projektų renewables-bidders-ending-longlaimėtojai per ateinančius 36 mėn. turi pastatyti hiatus-2021-10-28/rep_id:4136
elektrines, kurios gamins 2583 MW energijos. Šie 25
projektai siekia 50 mlrd. randų vertę. 6 saulės ir 6 vėjo
elektrinių projektus laimėjo „Mainstream“, tris – „Scatec“
ir „Engie“ ir vieną – „Mulilo“. Ministras taip pat
paskelbė, kad sekantis konkursas (bid window 6)
planuojamas 2022 m. sausio mėn, o dar kitas – 2022 m.
pabaigoje.
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MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

Pasta
bos

2021-10-13

PAR planuoja tiesti naują geležinkelį, sujungsiantį
Gautengo ir Rytų Kyšulio provincijas, siekiant plėtoti
šalies automobilių pramonę.

Bendra ekonominė informacija
2021-10-20
Pietų Afrikos statistikos departamentas praneša, kad
infliacija rugsėjo mėn. pakilo iki 5% nuo 4,9% rugpjūtį.
Pakilimas atitiko ekonomistų prognozes ir neviršija PAR
rezervų banko nustatytos 3–6 % infliacijos tikslo ribos.
2021-10-30
PAR privataus sektoriaus veikla spalio mėnesį susitraukė
dėl metalo sektoriaus darbininkų streiko bei dėl
besitęsiančio žaliavų trūkumo. Tai gali neigiamai įtakoti
trečiojo ketvirčio šalies ekonomikos rezultatus.

https://businesstech.co.za/news/busines
s/528980/new-high-capacity-railroadplanned-for-south-africa/
https://www.news24.com/fin24/econo
my/south-africa/consumer-priceinflation-ticks-up-to-5-20211020
https://www.engineeringnews.co.za/art
icle/south-african-business-activityfell-in-oct-after-strike--pmi-2021-1104

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

