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Indijos sprendimas stabdyti kviečių eksportą galimai
padidins kviečių produktų kainas Pietų Afrikoje.
Skaičiuojama, kad 2021–2022 m. rinkos sezonui iki 2022
m. rugsėjo pabaigos, šalis planavo importuoti apie 1,4
mln. tonų kviečių. Š.m. gegužės mėn. buvo importuota
969 984 tonos kviečių iš didžiausių Pietų Afrikos tiekėjų
- Argentinos (253 998 tonos), Lietuvos (245 040 tonų),
Brazilijos (204 040 tonų) ir Australijos (120 911 tonų).
PAR kviečių pirkėjai nerimauja, iš kur importuos likusius
reikiamus 500 000 tonų.

India has put an immediate halt on
wheat exports: What does this mean
for SA? (iol.co.za)

2022-05-04

Pietų Afrikos medvilnės augintojai prognozuoja, kad
šiemet, palyginti su praeitu sezonu, užaugintos medvilnės
apimtys sumažės net 13 % dėl gausių liūčių ir krušos, kai
tuo tarpu pasaulinė medvilnės gaminių paklausa bei
kainos po Covid pandemijos pradėjo augti.

Rains and hail see cotton output drop
13% in South Africa for 2022 |
Businessinsider

Nors PAR vištienos gamintojai teigia, kad vištienos
importas neigiamai įtakoja vidaus gamybą, atliktas
Nacionalinės žemės ūkio tarybos tyrimas rodo, kad ryšys
tarp importo augimo ir vidaus gamybos smukimo yra
silpnas ir kad reikia įvertinti daugybę kitų faktorių.
Pateikiama išvada, kad jei šalies pramonė pagamintų
pakankamai, kad patenkintų paklausą vietos ir eksporto
rinkose, stebima importo didėjimo tendencija gerokai
sumažėtų. Todėl rekomenduojama, kad paukštienos
pramonė sutelktų dėmesį į intervencijas, skirtas padidinti
gamybą, antraip importas augs nepaisant prekybos
apsaugos priemonių.

How chicken imports influence our
own production - Food For Mzansi

2022-05-05

https://cottonsa.org.za/

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Artimiausios parodos PAR:
- 2022 m. birželio 7-10 d. Tarptautinė automobilių
pramonės paroda „Automechanika“ Expo Centre Nasrec,
Johanesburge.
- 2022 m. birželio 7-9 d. „Africa Big 5“ statybų sektoriaus
paroda Johanesburge.
- 2022 m. birželio 7-9 d. „Enlit Africa“ energetikos
sektoriaus paroda Keiptaune.
- 2022 m. birželio 19-21 d. „Africa Big 7“ maisto ir
gėrimų gamintojų paroda Johanesburge.
- 2022 m. birželio 21-22 d. Gamybos paroda
„Manufacturing Indaba“ Johanesburge.
- 2022 m. rugsėjo 28-29 d. „Transport Evolution“
transporto sektoriaus paroda Johanesburge.
- 2022 m. rugsėjo 21-25 d. oro erdvės ir gynybos paroda
„Africa Aerospace and Defence 2022“ Johanesburge.
- 10 svarbiausių FinTech renginių Afrikoje 2022 metais

01https://www.africaautomationtechno
logyfair.com/https://www.thebig5const
ructsouthernafrica.com/
https://www.africabig7.com/
https://manufacturingindaba.co.za/
African Utility Week Returns | June
2022 (enlit-africa.com)
https://transportevolution.com/
http://www.aadexpo.co.za/

Pastabos

https://fintechnews.africa/40439/fintec
hafrica/watch-out-for-these-5-fintechevents-in-africa-in-h1-2022/
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2022-05-19

Šiais metais šalyje atsigauna tarptautinio turizmo rinka:
tarptautinių atvykimų lyginant su praeitais metais
padaugėjo 70%.

https://www.sanews.gov.za/southafrica/sa-tourism-showing-signsrecovery
Tourism inching back to pre-pandemic
levels (citizen.co.za)

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022-04-29

Švedijos

Automobilių gamintojas „Ford“ skelbia, kad Silvertono
surinkimo gamykla Pretorijoje 35% elektros energijos
tiekia iš saulės energijos. Gamykla gamina Ford Ranger
pikapą, skirtą vidaus pardavimui ir eksportui į daugiau nei
100 pasaulinių rinkų. Siekiama, kad Silvertono gamykla
būtų visiškai apsirūpinusi atsinaujinančia energija ir 100
% neutrali anglies dioksidui iki 2035.
Bendra ekonominė informacija

Ford aims to take South African megafactory off Eskom’s grid
(businesstech.co.za)

2022 m. balandžio mėn. metinė vartotojų kainų infliacija
siekė 5,9 proc., pagal PAR Statistikos departamento
duomenis. Pagrindiniai veiksniai lėmę infliacijos augimą
buvo degalų ir maisto kainų augimas.
PAR gyventojai birželio mėnesį susidurs su rekordiškai
aukštomis benzino kainomis, nes šalies vyriausybė
nusprendė nepratęsti balandžio ir gegužės mėn. taikytos
subsidijos, kuri apsaugojo vartotojus nuo kainų šuolio dėl
Rusijos karo Ukrainoje. Numatoma, kad degalų kainos
augs iki 16% proc.
Susiklosčius palankioms prekybos sąlygoms, kai eksporto
kainos viršija importo kainas, PAR ekonominė situacija
pagerėjo. Prie PAR prekybos perviršio daugiausiai
prisidėjo metalo eksportas. Nors dedama daug vilčių į
žaliavų eksporto didinimą, tačiau valstybinės logistikos
kompanijos “Transnet” problemos neleidžia greitai
didinti eksporto apimčių.

Inflation hits 5.9% for third time in
five months, with big hikes in fuel and
food (engineeringnews.co.za)

Tarptautinė reitingų agentūra „S&P” pagerino PAR
kredito reitingo perspektyvą nuo stabilios iki teigiamos.
Anot agentūros, šiuos pokyčius lėmė palankus prekybos
balansas, kuris pagerino šalies išorės ir fiskalinę
trajektoriją.
2022-05-19
Rezervų banko pinigų politikos komitetas padidino
atpirkimo sandorių palūkanų normą 50 bazinių punktų iki
4,75%. Tai aukščiausias lygis nuo 2016 m. sausio mėn.
Pagrindinė palūkanų norma padidinta iki 8,25%. Nuo
2021 m. lapkričio mėn. bankas nuosekliai didino
palūkanų normas. Pandemijos metu norma buvo
nužeminta iki 7 %, palyginti su 10 % 2019 m.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

S&P Global Ratings revises SA rating
to positive due to its external sector’s
resilience (iol.co.za)
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MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

South Africans face fuel price surge as
levy concession ends (timeslive.co.za)

South African terms of trade boon
provides unique opportunity for the
economy (engineeringnews.co.za)

Interest rates increased by biggest
margin since 2016 | Fin24
(news24.com)

Tęsiantis karui Ukrainoje, prognozuojama, kad maisto Africa to experience sharp food price
kainos Afrikos regione gali padidėti apie 17%. increases this month if war in Ukraine
Staigiausias augimas, kaip nurodo Human Rights Watch goes on - report | News24
(HRW), prognozuojamas Rytų, Vakarų ir Pietų Afrikoje.
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/

2022-05-03

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

