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Siekiant sumažinti rekordiškai didelę JK valstybės skolą, svarstoma galimybė padidinti plataus spektro
mokesčius. Ekonomikos ekspertų vertinimu, mokesčių didinimas paliestų ne tik aukštesnes, bet ir
žemiausias
pajamas
gaunančias
gyventojų
grupes.
Plačiau
https://www.theguardian.com/business/2020/sep/01/major-tax-rises-needed-to-bring-down-recorddebt-levels-sunak-told-recovery-coronavirus
Atlikta studija rodo, jog viešajam sektoriui perėjus prie 4 darbo dienų, būtų galima sukurti 500 000
naujų darbo vietų. Plačiau - https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/four-day-workingweek-coronavirus-pandemic-unemployment-jobs-a9696551.html
JK formuojantis COVID-19 vietos židiniams, regionuose sugrąžinami karantino suvaržymai. Glazge bei
jo apylinkėse įvestas 2 savaičių draudimas lankytis svečiuose, Mančesteryje bei jo apylinkėse jau nuo
liepos 30 d. įvestus apribojimus lankytis svečiuose teko pratęsti neribotam laikui. Plačiau https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-manchester/britain-re-imposes-covidrestrictions-in-parts-of-manchester-idUKKBN25T1SV bei čia
Londono gyventojų sugrįžimas į biurus vyksta lėtai. Įprastai rugsėjo mėnesį fiksuojami išaugę
keliaujančiųjų viešuoju transportu srautai, tačiau šiemet keliaujančių metro srautai yra sumažėję 72%,
o autobusais – 53% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Plačiau https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/01/london-commuters-covid-travel-holiday
JK interneto greitis – vienas lėčiausių Vakarų Europoje. Iš 221 tyrime dalyvavusių šalių, pagal šį rodiklį
JK yra 47-ta pasaulyje. Plačiau - https://www.theguardian.com/technology/2020/sep/02/ukbroadband-speeds-among-slowest-in-europe-study-finds

ARTIMIAUSI RENGINIAI
Reaguojant į COVID-19, dauguma industrinių parodų, mugių bei konferencijų yra atšaukiamos arba
nukeliamos į kitus metus. Detalesnė informacija apie perkeltus renginius (bei kiti galimi pakeitimai) oficialiuose renginių tinklapiuose.
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Statybų darbai:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/09a7850d-5481-401f-a2ac1caf2707f930?origin=SearchResults&p=3
Vaizdo stebėjimo sistema:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/512fc628-ed83-48c9-af90e5deea98b0a0?origin=SearchResults&p=2
Durų bei langų keitimas:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/983b2ef6-8ef4-4787-b59f9f8e4279df45?origin=SearchResults&p=4
Virtuvių įrengimas:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/350987b8-c37e-449c-b7dc041eaff834bb?origin=SearchResults&p=4

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Mantas Zamžickas, Ieva Valickaitė
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2020 m. antrąjį ketvirtį Portugalijos BVP sumažėjo 16,3%, o eksportas – beveik 40%. Plačiau https://econews.pt/2020/08/31/ine-confirms-that-portugals-gdp-fell-16-3-in-q2/
Pasak Portugalijos automobilių pramonės asociacijos (ACAP), 2020 m. sausio – rugpjūčio mėnesiais
automobilių pardavimai krito 41,2% lyginant su 2019 m. Plačiau - https://econews.pt/2020/09/02/carsales-drop-more-than-41-until-august/
Nuo rugpjūčio 22 d. įsigaliojus susitarimui su JK dėl „kelionių tilto“, į Algarvės regioną atvyko daugiau
nei 25 000 britų keliautojų. Tačiau blogėjant COVID-19 susirgimų statistikai Portugalijoje, JK atstovai
primena, jog susitarimai dėl kelionių sąlygų gali būti skubiai pakeisti, jeigu viruso plitimo kreivė stipriai
išaugs. Plačiau - https://www.theguardian.com/world/2020/sep/01/uk-ambassador-to-portugalwarns-travel-rules-can-change-quickly
Įvyko saulės energijos aukcionas. Įvykusių pirkimų analizė – nuorodoje https://www.pvmagazine.com/2020/09/02/analysis-initial-results-of-portugals-solarstorage-auction/

ARTIMIAUSI RENGINIAI
Dėl COVID-19 protrūkio, dauguma industrinių renginių atšaukiami arba perkeliami į rudenį. Patartina sekti
naujienas renginių oficialiose svetainėse.
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Nuo rugpjūčio 25 d., teisę atnaujinti veiklą gavo dar viena grupė verslų: medicinos klinikos, konferencijų
salės, grožio salonai (su tam tikrais saugumo reikalavimais), maitinimo įstaigos. Plačiau https://www.gulf-insider.com/oman-salons-cafes-and-gyms-to-reopen-today/
Omano rizikos kapitalo įmonė „Phaze Ventures“ domisi „fintech“, „clean tech“ startuoliais Europoje –
Londonas
svarstomas
kaip
patrauklus
inovacijų
taškas.
Plačiau
https://www.arabianbusiness.com/startup/450963-omans-phaze-ventures-looks-to-london-forfintech-cleantech-investments
„IKEA“ plėtra Vidurio Rytuose: parduotuvė Muskate duris atvers 2021-ųjų gale arba 2022 metų
pradžioje. Plačiau - https://www.omanobserver.om/ikea-likely-to-open-its-store-in-muscat-nextyear/
Pasak Vidurio Rytų regioną tyrusios studijos, tarp 2020 m. bei 2026 m. Omanui pavyks dar labiau
išplėtoti
nuo
naftos
nepriklausančius
ekonomikos
sektorius.
Plačiau
https://www.arabnews.com/node/1726806/business-economy

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://ocec.om/

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Mantas Zamžickas, Ieva Valickaitė

