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JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS  
  

• Privalomas karantino priemonių peržiūrėjimas turi įvykti iki gegužės 7 d. Tačiau neseniai pats nuo 
sunkios viruso formos pasveikęs ministras pirmininkas B. Johnson karantino atšaukimą laiko nesaugiu 
ir visuomenės sveikatai, ir ekonomikai, kadangi kilus didelei antrai susirgimų bangai, antro karantino 
įvedimas galimai turėtų itin neigiamą poveikį JK ekonomikai. Plačiau - 
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-carrie-symonds-baby-birth-son-
a9489541.html bei čia 

• Daugiau nei 10 tūkstančių JK smulkiųjų verslų yra sunerimę, jog dėl veiklos vykdymo atviros erdvės 
ofisuose jie neatitinka JK vyriausybės reikalavimų bei aprašų gauti mažoms įmonėms skirtą finansinę 
pagalbą dėl COVID-19 pandemijos poveikio. Plačiau - https://www.ft.com/content/93f7917e-bf38-
4321-a7fa-ed43134bc441  

• Pasak Britų pramonės konfederacijos (CBI), pirmojoje 2020 m. balandžio pusėje mažmeninės prekybos 
pardavimų lygis krito daugiausiai nuo 2008 m. vykusios finansų krizės: du trečdaliai tinklų teigia, kad 
kritusius pardavimus įtakojo COVID-19, 44% turėjo laikinai atleisti dalį darbuotojų, o 8% teko atleisti 
darbuotojus visam laikui. Plačiau -  https://uk.reuters.com/article/uk-britain-economy-
salesfigures/coronavirus-brings-uk-retailers-worst-month-since-2008-cbi-idUKKCN22A1FJ 

• Balandžio 29 d. užfiksuotas daugiau nei 19 dienų laikotarpis, kai JK naudojo energiją, kuri yra išgauta 
be jokio iškastinio kuro pagalbos. Pramonėje įvykus sąstingiui ir sumažėjus elektros energijos poreikiui, 
susidarė palankios sąlygos energetinius šalies poreikius patenkinti energija, gauta iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių. Plačiau - https://www.theguardian.com/business/2020/apr/28/britain-breaks-
record-for-coal-free-power-generation 

• Oksforde pradėti pirmieji vakcinos prieš COVID-19 bandymai su žmonėmis, vakcinos versiją sukūrė 
Oksfordo universiteto komanda, kuriai vadovauja vakcinologijos profesorė Sarah Gilbert. Plačiau -  
https://www.bbc.co.uk/news/health-52394485 

• JK sveikatos apsaugos sistemos NHS technologijų grupės „NHSX“ vadovas Matthew Gould teigia, jog 
mobilioji aplikacija, įspėsianti žmones apie jų turėtą  kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu, bus 
prieinama JK visuomenei 2-3 savaičių bėgyje, jei bus sėkmingai praeiti paskutinieji bandymai. Plačiau - 
https://www.theguardian.com/nhs-coronavirus-contact-tracing-app-ready-for-use-in-three-weeks  

• Britų aviacijos sektorių veikia dėl COVID-19 kilusi tarptautinių skrydžių industrijos griūtis: „British 
Airways“ ketina atleisti iki 12 000 darbuotojų. Tai yra daugiau nei ketvirtadalis visų darbuotojų. Plačiau 
- https://www.theguardian.com/british-airways-plans-to-make-up-to-12000-staff-redundant  
 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
Reaguojant į COVID-19, dauguma industrinių parodų, mugių bei konferencijų, turėjusių vykti kovo -                
balandžio mėnesiais, yra atšaukiamos arba nukeliamos į rudenį (spalio - lapkričio mėnesį). Detalesnė 
informacija apie perkeltus renginius (bei kiti galimi pakeitimai) - oficialiuose renginių tinklapiuose. 

 
GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS 
• Įvairios apsaugos priemonės (PPE) prieš COVID-19: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/67bfe711-d2a8-4599-bd7b-
65fa4f2bc956?origin=SearchResults&p=1 

• Apsauginiai chalatai bei kostiumai: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/f34e019c-642f-42bf-9206-
9649dfa0470c?origin=SearchResults&p=1 

• Inžinerinė bei robotizuota laboratorijos įranga: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/befacbd6-477d-48f9-809b-
87d7dab92ab3?origin=SearchResults&p=1 
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PORTUGALIJA 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS 
   
• Balandžio 28 d. Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sous paskelbė, jog Nepaprastoji padėtis 

šalyje baigsis gegužės 2 d., ir šalis mažais žingsnais pradės grįžimą į įprastą režimą. Plačiau  

- https://www.theportugalnews.com/president-announces-end-of-state-of-emergency/ 

•  „Fitch“ kredito reitingo agentūra sumažino Portugalijos reitingą iš „teigiamo“ į „stabilų“. Plačiau -

https://econews.pt/2020/04/20/fitch-lowers-portugals-perspective-to-stable/ 

• Nuo gegužės 4 d. „Galp Energia“ stabdys naftos apdirbimo gamyklos Sinėje veiklą vienam mėnesiui. 

Drauge su nuo balandžio 10 d. Matosinjos vietovėje sustabdytu mažesniu naftos apdirimo objektu, 

abiejų objektų veiklos sustabdymas siekia 20% visos naftos perdirbimo pramonės Iberijos pusiasalyje 

pajėgumų. Plačiau - https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-portugal-galp-

energia/portugals-galp-to-halt-sines-refinery-for-a-month-due-to-lack-of-storage-idUSL5N2C900N 

• Pasak „Oxford Economics“ konsultantų, koronaviruso pandemija lėmė Portugalijos turizmo industrijos 
sumažėjimą 40%, didesnį kritimą patyrė tik Ispanija (42%) bei Italija (49%). Nors dalis Portugalijos 
viešbučių planuotų sugrįžti į darbo režimą jau šią vasarą, industrijos atstovai teigia, jog turistų 
mėgiamame Algarvės regione turizmo industrija pilnai atsigaus tik artėjant 2021 m. Velykoms. Plačiau 
- https://econews.pt/2020/04/27/pandemic-slashes-portugals-tourism-by-40-in-2020/ bei čia 

ARTIMIAUSI RENGINIAI  
Dėl COVID-19 protrūkio, dauguma industrinių renginių atšaukiami arba perkeliami į rudenį. Patartina sekti 
naujienas renginių oficialiose svetainėse. 

 

OMANO SULTONATAS 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS     

• Muskato apskrities karantinas bus taikomas iki gegužės 8 d., 10:00 valandos. Plačiau 
- https://timesofoman.com/article/3014020/oman/government/covid-19-lockdown-extended-in-
muscat 

• Sąrašas komercinių veiklų, kurioms Omane suteiktas leidimas atnaujinti veiklą - nuorodoje 
https://timesofoman.com/certain-commercial-industrial-activities-to-re-open-supreme-committee 

• Persijos įlankos arabų valstybių bendradarbiavimo tarybos šalys sutarė įkurti bendrą maisto produktų 
tiekimo tinklą. Plačiau - https://muscatdaily.com/Oman/386304/GCC-member-countries-approve-
unified-food-supply-network- 

• Omano Nepaprastųjų padėčių Aukščiausioji taryba paleido platformą „Tarassud Plus“ bei „hMushrif“ 
užsikrėtusiųjų COVID-19  monitoringui vykdyti. Programos pasitelks dirbtinio intelekto technologijas 
bei leis stebėti sergančiųjų buvimo vietą. Plačiau - https://muscatdaily.com/Oman/386351/App-to-
monitor,-follow-up-COVID-19-cases 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
Dėl COVID-19 protrūkio, keičiamos industrinių renginių datos. Rekomenduojama sekti naujienas 

pagrindinių šalies parodų rūmų “Oman Convention and Exhibition Centre (OCEC)” 

tinklapyje: https://www.omanconvention.com/Events  
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