LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020 m. gruodžio mėn.
DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2020-12-08
ES neribotam laikui atidėtas PAR sportinių žirgų auditas
neigiamai įtakoja žirgų eksporto perspektyvas ir tokiu
būdu žlugdo šį sektorių. Po 2011 m. Afrikos žirgų ligos
protrūkio, PAR žirgų eksportas į ES buvo uždraustas.
Teigiama, kad ES šį klausimą nori išnaudoti derybose dėl
PAR vištienos eksporto iš ES draudimo.

https://www.dailymaverick.co.za/articl
e/2020-12-08-the-rate-of-southafrican-equine-exports-is-plummetingand-jobs-in-the-industry-arehaemorrhaging/
https://www.sportingpost.co.za/2020/1
2/sa-equine-protocols/

2020-11-12

Keiptauno Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad šalies
vyriausybės 5 mėnesiams įvestas tabako gaminių
prekybos draudimas yra nepagrįstas ir prieštaraujantis
konstitucijai. Tačiau teismas neįpareigojo vyriausybės
tarptautiniam cigarečių gamintojui „British American
Tobacco South Africa“ (BATSA), kuris šalies vyriausybę
padavė į teismą gegužės mėn., atlyginti patirtą žalą,
argumentuodamas tuo, kad vyriausybė dėl Covid-19
pandemijos veikė ekstremaliomis sąlygomis.
Artimiausios parodos PAR: dėl koronaviruso, visi
tarptautiniai renginiai šiuo metu atšaukti.

https://www.news24.com/fin24/econo
my/tobacco-ban-was-unconstitutionaland-uneccessary-says-court-20201211

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2020-12-11
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2020-12-16
4IR technologijų panaudojimas PAR ekonomikoje

https://www.businesslive.co.za/bd/opin
ion/2020-12-16-southern-africa-showshow-unlocking-data-can-driveeconomic-recovery/

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2020-12-18
PAR energetikos politikos apžvalga ir perspektyvos
https://www.moneyweb.co.za/news/so
uth-africa/sas-energy-policies-arechanges-finallycoming/?mc_cid=e6ef657eb5&mc_eid
=2b203f9d82
Bendra ekonominė informacija
2020-12-14
Šalies prezidentas C. Ramaphosa, reaguodamas į vėl
sparčiai augantį Covid-19 užsikrėtusiųjų skaičių,
paskelbė apie griežtinamus apribojimus: vėl įvedama
komendanto valanda, apribojama prekyba alkoholiu,
ribojamas žmonių skaičius susibūrimuose, lankymasis

1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

https://www.businesslive.co.za/bd/nati
onal/2020-12-14-read-in-fullramaphosa-announces-stricterpandemic-measures/
https://businesstech.co.za/news/govern
ment/457212/dlamini-zuma-outlines-

Pasta
bos

2020-12-09

2020-12-08

2020-12-07

šalies paplūdimiuose, tam tikri regionai paskelbti
„karštais taškais“.
PAR statistikos departamento duomenimis, infliacija
pagal vartotojų kainų indeksą lapkričio mėnesį sumažėjo:
nuo 3,3% spalio mėnesį iki 3,2% lapkričio mėnesį.

all-the-new-festive-season-lockdownrules-for-south-africa/
http://www.statssa.gov.za/?p=13867

PAR statistikos departamentas skelbia, kad trečiajame
ketvirtyje, skaičiuojant metiniu tempu, šalies ekonomika
augo 66%. Tai įspūdingas augimas lyginant su antruoju
metų ketvirčiu, kai buvo fiksuojamas -51% nuosmukis.
Toks šuolis buvo sąlygotas to, kad antrąjį ketvirtį PAR
vyriausybė buvo visai uždraudusi bet kokią ekonominę
veiklą, o trečiajame ketvirtyje apribojimai buvo
panaikinti.
Atsižvelgiant
į
šiuo
duomenis,
prognozuojama, kad PAR ekonomika 2020 m. bus
patyrusi -7,5 nuosmukį.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradės veikti Afrikos laisvoji
ekonominė zona (AfCFTA): daugelis Afrikos šalių
tarpusavyje prekėmis pradės prekiauti be muitų. Tikimasi,
kad AfCFTA paskatins Afrikos vidaus prekybą,
industrializaciją ir konkurencingumą, prisidės prie darbo
vietų kūrimo, taip pat sukurs regionines vertės grandines,
kurios palengvins Afrikos integraciją į pasaulio
ekonomiką. AfCFTA taip pat pagerins Afrikos, kaip
patrauklaus investicijoms regiono perspektyvas.

https://www.moneyweb.co.za/news/ec
onomy/third-quarter-gdp-increases-661/
https://www.moneyweb.co.za/moneyw
eb-opinion/soapbox/gdp-numbers-alook-at-what-theyre-saying/

https://www.dailymaverick.co.za/articl
e/2020-12-08-long-awaited-africawide-free-trade-zone-opens-onjanuary-1st/

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

