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Plintant COVID-19 viruso „delta“ atmainai, JK vyriausybei tenka atsisakyti pirminių planų nuo 2021 m.
birželio 21 d. atlaisvinti pandemijos suvaržymus – artimiausias galimas suvaržymų laisvinimas
numatytas po 4 savaičių. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-57464097
„BBC“ aiškinamasis komentaras apie galimas veiklas bei išliekančius veiklos apribojimus skirtinguose JK
regionuose - nuorodoje https://www.bbc.co.uk/news/explainers-52530518
„Halfords“ tinklas susiduria su dideliu dviračių detalių, gaunamų iš Azijos tiekėjų, trūkumu. Plačiau https://www.bbc.co.uk/news/business-57508846
Gegužės mėn. svetingumo sektoriuje vis dar nedirbo ir nuo vyriausybės darbų išsaugojimo schemos
(angl. „furlough scheme“) priklausė apie 55 proc. darbuotojų. Piko metu 2020 m. lapkritį, tokių
darbuotojų skaičius siekė 91 proc. Per 2020 m., maitinimo įstaigų praradimai siekė 87 milijardus.
Plačiau
https://www.cityam.com/more-than-half-of-pub-staff-still-on-furlough-as-hospitalitystruggles-to-trade-profitably/
JK darbdaviai per darbo vietų išsaugojimo programą (angl. „furlough scheme“) pateikė prašymų už 60
mlrd. svarų, kurie padėjo išlaikyti 11 milijonų darbo vietų. Skaičiuojama, jog apgaulingai per šią schemą
įsisavinti pinigai - virš 1 milijardo svarų – HMRC bus susigrąžinti per 2 metus. Plačiau https://www.cityam.com/hmrc-set-to-recover-1bn-of-fraudulent-furlough-cash-over-two-years/
5G tinklo tolimesniam vystymui „Samsung“ tieks komponentus „Vodafone UK“. Plačiau https://www.bbc.co.uk/news/technology-57467769
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„Utility Solar Summit“, birželio 15-16 d., daugiau informacijos - https://uss.solarenergyevents.com/
„London Climate Action Week 2021“, birželio 26 - liepos 4 d., daugiau informacijos https://www.londonclimateactionweek.org/
„SMMT International Automotive Summit 2021 - Hybrid Conference“, birželio 29 d., daugiau
informacijos - https://www.smmt.co.uk/events/summit/
„Fintech Week London 2021“, liepos 12-16 d., daugiau informacijos - https://fintechweek.london/
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Šaldyti maisto gaminiai:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/013441-2021?origin=SearchResults&p=4
IT paslaugos :
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/013622-2021?origin=SearchResults&p=1
Programinė įranga:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/013403-2021?origin=SearchResults&p=5
Medicininė įranga NHS:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/013426-2021?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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Birželio pradžioje įvyko tarpžemyninio povandeninio kabelio „EllaLink“ pristatymas. Tai yra pirmasis
tiesiogiai Europą su Pietų Ameriką jungiantis ryšio kabelis. Plačiau - čia
Lyginant 2021 m. balandį su tuo pačiu periodu prieš metus, turistų nakvynių skaičius Portugalijoje
išaugo 510%. Tačiau prieš pandeminis lygis dar nepasiektas – lyginant su 2019 m. balandžio mėn.,
sektoriaus pajamos yra 85,8% žemesnės. Plačiau - https://econews.pt/2021/06/14/overnight-stays-inapril-up-510-yoy-lisbon-region-hosts-one-quarter/
Skaičiuojama, jog nuo 2020 m. kovo mėn. Portugalijos oro uostai neteko 343 000 skrydžių.
Prognozuojama, kad 2021 m. pabaigoje bus pasiekti 43% 2019 m. skrydžių skaičiaus. Plačiau https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-06/eurocontrol-brief-on-covid19-impactportugal-en-11062021.pdf bei čia
Nuo liepos 1 d., Madeiros sala atvykstančiųjų reikalaus pateikti neigiamą koronaviruso antigenų testą.
Plačiau - https://econews.pt/2021/06/14/madeira-to-demand-negative-antigen-test-for-entry-fromjuly-not-pcr/

ARTIMIAUSI RENGINIAI
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„A World for Travel: Evora Forum 2021“, rugsėjo 16-17 d., daugiau informacijos https://www.aworldfortravel.org/

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS
•

Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage
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Sparčiai kylant COVID-19 sergamumui, sunkiai patenkinamas PPE priemonių poreikis. Plačiau https://www.omanobserver.om/article/1102417/oman/health/ppe-demand-goes-beyondexpectation bei čia
Reitinge „Container Port Performance Index“ Salalos uostui skirta 6 vieta tarp daugiau nei 350 uostų.
Plačiau - https://timesofoman.com/article/102388-port-of-salalah-ranked-6th-globally-in-efficiency
Laikotarpiu tarp 2020 m. balandžio ir 2021 m. balandžio mėn. užfiksuotas 19% naujai įregistruotų
smulkių bei vidutinių verslų padidėjimas. Plačiau - https://timesofoman.com/article/101996-omanregisters-19-increase-in-number-of-smes
Paleista nauja integruota nacionalinė turizmo platforma „VisitOman.om“. Plačiau - čia
Pristatytos
strategijos
Musandamo
pusiasalio
ekonominiam
vystymui.
Plačiau
https://www.arabnews.com/node/1874021/business-economy

ARTIMIAUSI RENGINIAI
•

„Oman Petroleum & Energy Show 2021“, rugsėjo 13-15 d., daugiau informacijos https://www.omanpetroleumandenergyshow.com/

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

