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JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS  
  

• „British Chamber of Commerce“ (BCC) tyrimas rodo, jog trečdalis apklausoje dalyvavusių JK verslų turi 
finansinių rezervų tik mažiau nei 3 mėnesiams. BCC perspėja, jog darbo vietų išsaugojimo programoms 
pasibaigus spalio mėnesį, verslo padėtis gali būti komplikuota. Plačiau -  https://www.cityam.com/bcc-
uk-businesses-face-tough-outlook-after-furlough-ends/  

• Per pirmąsias 2 rugpjūčio savaites, programa „Eat Out to Help Out“ buvo pasinaudota 35 milijonus 
kartų. Šia vyriausybės schema siekiama paskatinti vartotojus sugrįžti į maitinimo įstaigas – ši industrija 
yra viena iš labiausiai nukentėjusių nuo koronaviruso pandemijos. Plačiau - 
https://www.bbc.co.uk/news/business-53817886  

• Pasak Nacionalinės ūkininkų sąjungos, dėl nepalankių klimatologinių sąlygų, šiemet JK kviečių derlius 
bus trečdaliu mažesnis – tai yra blogiausias derlius per 3 dešimtmečius. Plačiau - 
https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/17/uk-facing-worst-wheat-harvest-since-
1980s-national-farmers-union-nfu  

• Savivaldis vairavimas (angl. „hands-free driving“) gali būti įteisintas nuo kito pavasario – šiuo metu JK 
transporto ministerija vykdo tai leisiančios technologijos (angl. „automated lane keeping systems“) 
patikimumo studiją. Tikimasi, jog tai ne tik padarys JK kelius saugesniais, bet ir  skatins į JK atvykti šios 
technologijos vystymo profesionalus bei sustiprins automobilių pramonę. Plačiau - 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-53830947  

• Maisto prekių tinklas „Morrisons“ pradeda bandymus, kuomet plastikinius pirkinių maišelius pakeis 
popieriniai. Panašų eksperimentą planuoja ir „Waitrose“ tinklas. „Tesco“ bei „Sainsbury“ parduotuvių 
tinklai taip pat mažina plastiko naudojimą, tačiau visiškai atsisakyti plastikinių maišelių dar neketina. 
Plastiko naudojimo mažinimas – JK aplinkosaugos prioritetas. Plačiau - 
https://www.bbc.co.uk/news/business-53804248  

• „Waitrose“ tinklo atliktas tyrimas rodo, jog trečdalis klientų bent dalį maisto prekių apsipirkimų atlieka 
internetu. Pusė atskirame tyrime dalyvavusių asmenų teigia manantys, jog dėl pandemijos jų 
apsipirkimo įpročiai turės ilgalaikių pokyčių. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-
53840920  

 
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
Reaguojant į COVID-19, dauguma industrinių parodų, mugių bei konferencijų, turėjusių vykti vasaros -                
ankstyvo rudens mėnesiais, yra atšaukiamos arba nukeliamos į kitus metus. Detalesnė informacija apie 
perkeltus renginius (bei kiti galimi pakeitimai) - oficialiuose renginių tinklapiuose. 

 
GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS 
• IT įranga: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/c7fd102b-35e3-4fb2-9bfb-
757a60c0140e?origin=SearchResults&p=1  

• Elektromobilių įkrovimo punktų įrengimas: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/d99309f1-cc99-404b-bf3c-
83829b945d70?origin=SearchResults&p=1  

• Mobilios aplikacijos sukūrimas: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/ffac443c-0dc6-455d-9196-
b9400e6ca54c?origin=SearchResults&p=2 

• Virtualios realybės sukūrimo paslaugos: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/1ffecf82-4cdd-4bb3-b7fc-
ec75518313c2?origin=SearchResults&p=2 
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PORTUGALIJA 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS 
   
• Nacionalinio statistikos instituto (NSI) naujausia atlikta apklausa rodo, jog šalies verslas 2020 m. tikisi 

eksporto kritimo 13,0%. Plačiau - https://www.theportugalnews.com/news/13-drop-in-exports-this-
year-predicted/55306 

• Dėl koronaviruso pandemijos poveikio ekonomikai, Portugalija galimai bus priversta atidėti planus dėl 
minimalaus darbo užmokesčio didinimo. Plačiau - 
https://www.theportugalnews.com/news/president-will-wait-and-see-about-raising-minimum-
wage/55308 

• 2020 m. birželio mėnesį vartojimas turizmo sektoriuje buvo mažesnis nei tuo pačiu metu prieš metus, 
tačiau fiksuotas ir padėties pagerėjimas lyginant su 2020 m. geguže. Turizmo industrijai atsigauti 
padėjo išaugęs vietos turizmas – portugalai atsotogas praleisti rinkosi savame krašte (angl. 
„staycation“). Plačiau -  http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx  

 
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     
 

• Nuo rugpjūčio 18 d. veiklą atnaujinti gali viešbučiuose įsikūrę restoranai, baseinai bei sporto klubai, 
kurie atitiks sveikatos saugumo reikalavimus. Taip pat nuo šio šeštadienio panaikinamas naktinio 
judėjimo draudimas. Plačiau - https://www.arabnews.com/node/1720971/middle-east 

• Papildomas sąrašas veiklų, kurios nuo rugpjūčio 18 d. gali atnaujinti veiklą – nuorodoje 
https://muscatdaily.com/Oman/387665/Muttrah-Souq,-restaurants,-swimming-pools-to-open-from-
Aug-18  

• Pandemijos metu strategiškai svarbus logistikos sektorius Omane rodo augimo ženklus. Pirmąjį 2020 
m. pusmetį Salalos uosto krovinių srautai išaugo 13%. Uostas taip pat praplėtė savo paslaugų spektrą 
3 naujomis maršrutų kryptimis, jungiančiomis Europos bei Raudonosios jūros uostus. Plačiau - 
https://themuscatdaily.com/Business/387672/Port-of-Salalah-sees-increase-in-container-shipments-  

 
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/   
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