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Antrą 2021 m. ketvirtį JK užfiksuotas 4,8% BVP augimas, kurį skatino mažmeninė prekyba, restoranų
bei viešbučių industrijos. Šalies BVP išlieka 4,4% mažesnis nei priešpandeminiu laikotarpiu. Plačiau https://www.cityam.com/uk-gdp-up-4-8-per-cent-in-second-quarter/
Atnaujinti raudonojo, gintarinio bei žaliojo šalių sąrašai. Trumpa atmintinė apie tvarką į JK atvykus iš
šių šalių - nuorodoje https://www.bbc.co.uk/news/explainers-52544307
Darbo jėgos trūkumo pasekmės JK maisto industrijai: trūkstant darbuotojų, maisto apdirbimo
kompanijoms tenka išmesti tonas nepanaudotų daržovių, gamybos linijos negali dirbti pilnu pajėgumu.
Industrijos atstovai apeliuoja JK vyriausybę dėl papildomų vizų laikiniems darbuotojams išdavimo.
Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-norfolk-58058783
Geresniam išaugusio internetu apsiperkančių klientų srauto aptarnavimui, „John Lewis“ atidaro naują,
antrą pagal dydį, distribucijos centrą su 500 darbuotojų. Internetinių pardavimų proporcija pakilo nuo
prieš
pandemiją
buvusių
40%
iki
60%
visų
pardavimų.
Plačiau
https://www.theguardian.com/business/2021/aug/11/covid-john-lewis-to-open-warehouseemploying-500-to-meet-online-demand
JK karinės pajėgos atidarė pirmąjį kosmoso centrą („space command centre“). Per ateinančius 10 metų,
JK planuoja papildomai skirti 1,4 milijardus svarų kosmoso industrijos kompetencijoms stiprinti. Plačiau
- https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-58029083
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„Speciality & Fine Food Fair 2021“, rugsėjo 6-7 d.,
daugiau informacijos https://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/
„Cyber Security and Cloud Expo 2021“, rugsėjo 6-7 d. (fizinis renginys), rugsėjo 13-15 d. (virtualus
renginys), daugiau informacijos - https://www.cybersecuritycloudexpo.com/global/
„DSEI 2021“, rugsėjo 14-17 d. („DSEI Connect“: rugpjūčio 16 d.-spalio 1 d.), daugiau informacijos
https://www.dsei.co.uk/
„Fintech World
Forum
2021“, rugsėjo 16-17
d.,
daugiau informacijos
https://fintechconferences.com/
„London Tech Week“, rugsėjo 20-24 d., daugiau informacijos - https://londontechweek.com/
„Big Data LDN 2021“, rugsėjo 22-23 d., daugiau informacijos - https://bigdataldn.com/

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS





Sensoriai:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/019440-2021?origin=SearchResults&p=2
IT projektas:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/019157-2021?origin=SearchResults&p=5
Pieno produktai:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/019045-2021?origin=SearchResults&p=7
Sporto inventorius:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/019028-2021?origin=SearchResults&p=7

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Ieva Valickaitė, LR ambasada Jungtinei Karalystei, Portugalijos Respublikai bei Omano Sultonatui
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Didžiausias Europos technologijų bei entreprenerystės renginys „Web Summit“ šiemet vyks fiziniu
formatu, lapkričio 1-4 dienomis. Renginį bus galima stebėti ir internetu. Plačiau https://econews.pt/2021/08/11/web-summit-2021-to-be-held-in-person-in-november/
Vienas stipriausių pasaulyje socialinių mokslų universitetų „London School of Economics“ (LSE) pirmąjį
savo centrą už JK ribų įsteigs Lisabonoje. Padalinys fokusuosis ties socialiai atsakingo verslo bei
startuolių mentoryste: Lisabona tam pasirinkta kaip kylanti startuolių sostinė Pietų Europoje. Plačiau https://econews.pt/lisbon-welcomes-the-first-london-school-of-economics-hub-outside-uk/
JAV avialinijos „Delta Air Lines“ atnaujina tiesioginius skrydžius tarp JAV ir Portugalijos, vyksiančius 4
kartus per savaitę. Plačiau - https://econews.pt/delta-air-lines-returns-flights
Pasak „Associação Automóvel de Portugal“, per 2021 m. pirmus 7 mėnesius naujų šalyje registruotų
automobilių skaičius lyginant su 2019 m. sumažėjo 34,2%, o lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu
- padidėjo 18,1%. Plačiau - https://www.theportugalnews.com/automotive-market-grew-181/61530
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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

OMANO SULTONATAS
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Iki metų pabaigos tikimasi paleisti pirmąją Omane visuomeninio finansavimo (angl. „crowdfunding“)
platformą. Plačiau - https://timesofoman.com/article/105174-crowdfunding-platforms bei čia
11 Omano gubernijų iki 2040 turėtų tapti skirtingų ekonominių specializacijų zonomis. Detaliau apie
kiekvienos gubernijos prioritetines ekonomines kryptis ir industrijas – nuorodoje
https://www.omanobserver.om/omans-11-governorates-positioned-as-growth-hubs
Transporto ir komunikacijų ministerija su Nacionaliniu energetikos centru pasirašė paktą dėl daiktų
interneto technologija („IoT“) paremtų išmaniosios infrastruktūros sprendimų vystymo. Šios
technologijos taikymas numatytas verslo, valdžios bei akademikų bendruomenėse. Plačiau https://www.omanobserver.om/article/1104706/business/energy/pact-signed-to-supportdeployment-of-smart-solutions-iot
Per pirmą 2021 m. pusmetį per Omano oro uostus keliaujančių asmenų skaičius sumažėjo 45,8%
lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. Plačiau - https://timesofoman.com/article/105104-omanairports-see-45-drop-in-number-of-passengers-this-year

ARTIMIAUSI RENGINIAI


Parodos bei industriniai renginiai nukelti į 2022 metus. Daugiau informacijos – „Oman Exhibition and
Convention Centre“ tinklapyje https://ocec.om

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Ieva Valickaitė, LR ambasada Jungtinei Karalystei, Portugalijos Respublikai bei Omano Sultonatui

