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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
JK Verslo, energetikos ir pramonės strategijos departamento informaciniai https://www.gov.uk/guidanc
e/webinars-for-using-theseminarai, aktualūs Lietuvos įmonėms eksportuojančios į JK.
Seminarų sąrašas ir registracija pateiktoje nuorodoje.

ukca-marking-and-placinggoods-on-the-market-ingreat-britain-and-northernireland?utm_medium=email
&utm_campaign=govuknotifications&utm_source=9
908833b-ce22-428b-a915ec362e8a53b8&utm_content
=immediately

10-04

5000 sunkvežimių vairuotojų bus leista atvykti į JK su 3 mėn. darbo vizomis (iki https://www.ft.com/content/
12-31 d.). Vairuotojai, norintys dirbti JK, turi turėti ES, EEA valstybių arba c3893aa1-432c-4071-ba6c251be116e10a
Šveicarijos išduotus pažymėjimus. Kol kas didžiausias susidomėjimas - iš
Indijos, Pietų Afrikos ir Nigerijos, kurių vairuotojus dar reikia papildomai
parengti.

10-15

https://www.ft.com/content/
177b10ba-a1a8-4068-8c42eb2f83e4faf5

Siekdama suvaldyti tiekimo grandinių sunkumus, JK Vyriausybė planuoja leisti
sunkvežimių vairuotojams iš ES atlikti neribotą skaičių kelionių dvejų savaičių

PASTABOS

10-17

laikotarpiu. Šiuo metu prekes iš ES į JK galima pristatyti du kartus 7 dienų
laikotarpiu.
Krizė JK autobusų paslaugų sektoriuje; daug autobusų vairuotojų paliko darbus
dėl pelningesnių pasiūlymų vairuoti sunkvežimius.

10-13
Tai lemia autobusų maršrutų pakeitimus, vietos savivaldybės negali užtikrinti
vaikų transporto į mokyklas ir kt. JK trūksta 5 tūkst. autobusų vairuotojų.

https://www.telegraph.co.uk
/news/2021/10/17/busservices-crisis-drivers-luredaway-fill-lorry-vacancies/
https://www.ft.com/content/
8a2a86a7-d25b-4cc7-b5e2e63223709863

Dėl sunkvežimių vairuotojų trūkumo didžiausias JK uostas Felixstowe, kuriame
iškraunama 36 proc. JK konteinerių krovinių, yra visiškai užpildytas, todėl
„Maersk“ kreipia didelius krovininius laivus į kitus uostus Europoje ir atgal į JK
transportuoja mažesniais laivais.
Vyriausybė leis 800 mėsininkų atvykti dirbti su sezoninėmis vizomis. JK trūksta
12-15 tūkst. mėsininkų. Prognozuojama, kad dėl darbuotojų trūkumo JK gali
tekti sunaikinti 10 tūkst. kiaulių per savaitę.

https://www.ft.com/content/
6eccab48-eaf2-4f67-ac0e0005e7e21ef6

10-13

Vištienos, kuri yra populiariausia paukštienos rūšis JK, kaina kils.

https://www.bbc.com/news/
business-58895250

10-31

JK prekybos tinklas „Asda“ svarsto galimybes plėstis į Europą.

10-06

„Amazon“ atidarė pirmą ne maisto produktų parduotuvę JK. Tai – ir pirma
„Amazon“ parduotuvė už JAV ribų.

https://www.thetimes.co.uk/
article/asda-owners-mullopening-hundreds-of-storesin-european-debut-kt8wffzfj
https://www.bbc.com/news/
business-58806762

10-25

Daugelis JK verslų eksportuojančių į Europą neatitinka vieno iš pagrindinių ESJK prekybos susitarimo elementų („rules of origin“), kad nuo 2022 m. sausio
mėn. jiems būtų taikomas netarifinis prekių įvežimas į ES.
Statomų namų tempai prieš pandemiją buvusį lygį pasieks tik 2026 m. ir net
tuomet statybų tempai 20 proc. atsiliks iki Vyriausybės numatytų tikslų t.y. 300
tūkst. namų per metus.

10-12

10-14

10-18

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija

https://www.ft.com/content/
58b88912-f21b-4aa5-880749469b6b827e

https://www.ft.com/content/
6ee7c2fb-5cac-4ed5-900c37b6b09ba464
https://www.thetimes.co.uk/
article/housebuilding-wontrecover-to-pre-covid-levelfor-5-years-says-savills6rvrrw9hq

10-07

Dėl Brexit JAV mikroschemų gamintoja „Intel“ nebestatys fabriko JK. https://www.bbc.com/news/
business-58820599
Kompanija svarsto gamyklą statyti vienoje iš ES šalių, tikisi ES paramos.

10-19

JK Vyriausybė organizavo kasmetinį Pasaulinį investicijų forumą, kurio metu
buvo siekiama pritraukti žaliąsias investicijas. Forumo metu MP Boris Johnson
paskelbė apie beveik 10 mlrd. svarų siekiančias privačias investicijas į žaliuosius
projektus. MP pabrėžė naujas laisves, išstojus iš ES, kurios leis JK geriau
reguliuoti įvairias sritis nuo finansinių paslaugų iki tech.

https://www.great.gov.uk/int
ernational/investment/
https://www.thetimes.co.uk/
article/be-a-part-of-britainsgreen-industrial-revolutionboris-johnson-tells-businessleaders-prnrm3mt5

Forumo metu paskelbta 18 prekybos ir investicijų susitarimų, kurie skatins žaliąjį
augimą ir sukurs 30 tūkst. naujų darbų JK, pvz. 6 mlrd. svarų ofšorinių vėjo
jėgainių parko projektas arba 1,5 mlrd. svarų logistikos kompanijos Prologis
investicijos į nulines emisijas išskiriančius sandėlius.
https://www.great.gov.uk/int
ernational/investment/

10-21

JK Vyriausybė taip pat paskelbė internetinę platformą Investment Atlas, kurioje
bus nurodoma informacija apie strategines investicijų galimybes JK.
2021 m. vasarą JK rizikos kapitalo įmonės į besiplečiančias įmones („scale up”)
investavo rekordinius 6,5 mlrd. svarų. ESG kriterijaus („Environmental, Social
and Governance”) svarba išlieka didelė: vien per 2021 m. trečią ketvirtį su tvaria
ekonomika susijusios besiplečiančios įmonės JK pritraukė 750 mln. svarų.

https://www.cityam.com/ven
ture-capital-firms-circlelondon-tech-scale-ups-ascapital-injections-hit-record20bn/

10-18

„Ford” investuos 230 mln. svarų į Halewood gamyklą, kuri iki šiol gamino bėgių
perjungimo svirtis. Pranešama, kad nuo 2024 m. gamykla pagamins 250 tūkst.
elektrinių baterijų (“electric power units/ e-drives”) per metus. JK Vyriausybė
projektui skyrė 30 mln. svarų per JK automobilių transformavimo fondą.

10-26

JK Vyriausybė skirs ~200-250 mln. svarų „Britishvolt“ elektra varomų mašinų https://www.ft.com/content/
baterijų gamyklai. Baterijų investicijoms į JK pritraukti Vyriausybė planuoja baf70d6f-8c85-45ae-b30d3332bad9265e
skirti 850 mln. svarų.
Šiuo metu JK veikia vienintelė elektra varomų mašinų baterijų gamykla, kuri
tiekia „Nissan“.

https://www.thetimes.co.uk/
article/ford-convertinghalewood-car-plant-toelectric-0zr5t59kq

10-27

Saudo Arabijos benzino-chemikalų grupė „Sabic“, ketina investuoti ~150 mln.
svarų į JK chemikalų gamyklą „Teesside“, kuri buvo uždaryta prieš metus.
Investicija užtikrins 1000 darbo vietų sukūrimą.

https://www.ft.com/content/
12296a95-61ba-47db-9e8c92a2a619707d

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
10-28
Iš JK raudonojo šalių sąrašo pašalintos paskutinės 7 šalys. Pilnai vakcinuoti https://www.ft.com/content/
95a5f188-9035-49e9-956akeliautojai turi atlikti antigenų testą antrą atvykimo į JK dieną.
a49ea8f75071

10-28

EK pripažino JK NHS Covid-19 skaitmeninį sertifikatą.

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/?uri=CELE
X:32021D1895

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
10-31
„Rolls-Royce“ kartu su Kataru planuoja statyti mokslo ir inžinerijos centrą JK, https://www.ft.com/content/f
kuriame būtų vystomi žaliųjų technologijų startuoliai. Centro siekis – penki 4859557-10d6-4fb4-b620564c92fa21a6
žaliosios inžinerijos vienaragiai iki 2030 m., ir 20 iki 2040 m.
https://www.thetimes.co.uk/

10-30

Katarui JK priklauso: 5,9 proc. banko „Barclays“, 22 proc. prekybos centrų article/qatar-teams-up-with„Sainsbury’s“, „Harrods“, dalis „Heathrow“ oro uosto, „Canary Wharf“ rajonas, rolls-royce-for-fund-topump-billions-of-poundsbiurų pastatas „The Shard“.
into-uk-green-engineeringstartups-szxr8dcw5

10-18

1

2021 m. į britų startuolius jau investuota daugiau nei 30 mlrd. JAV dol. t.y.
dvigubai daugiau nei per visus 2020 m. Ankstyvosios fazės investicijų į
startuolius pritraukime JK aplenkia tik JAV ir Kinija.
Fintech kompanijos pritraukė daugiausiai investicijų (11,2 mlrd. JAV dol.,
lyginant su 5 mlrd. JAV dol. 2020 m.), health-tech – 5,6 mlrd. JAV dol., lyginant
su 2,5 mlrd. JAV dol. 2020 m.
„Revolut” – JK vertingiausias startuolis, vertinamas 33 mlrd. JAV dol.

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

https://www.thetimes.co.uk/
article/investors-pourmoney-into-british-start-upsp0jwpp9w9

10-19

2020 m. pagal pritrauktą TUI kiekį, investuotą į taršą mažinančių inovacijų
(„clean tech”) sektorių, JK nusileido tik Vokietijai (59 projektai, iš kurių 11 yra
Londone). Clean-tech sektoriui atiteko 6% visų JK pritrauktų užsienio
investicijų.

https://www.cityam.com/for
eign-investors-pile-intolondons-green-dreammaking-it-the-cleantechcapital-of-europe/

Energetika ir klimato kaita
10-17
Naujoji JK prekybos sekretorė Anne-Marie Trevelyan teigia, kad Kinija yra https://www.ft.com/content/
kviečiama investuoti nestrateginiuose JK ekonomikos sektoriuose. Pažymėta, kad 09e4cbf3-9cf0-4447-aa68428ac2b4ba37
„jaučiamasi nepatogiai“ dėl kinų investicijų JK AE sektoriuje.
10-27

10-26

10/06

10-13

10-21

JK planuoja investuoti 1,7 mlrd. svarų į naujos AE Sizewell C statybas. Bendra
projekto vertė 20 mlrd. svarų. 1,7 mlrd. svarų Vyriausybės investicija tikimasi
sumažinti CGN, Kinijos investuotojų įtaką projekte. CGN priklauso 20 proc.,
Prancūzijos EDF – 80 proc. AE projekto.
2020 m. AE sudarė 16 proc. JK elektros, tačiau 2024 m. beveik pusė JK esančių
AE bus uždarytos. Hinkley Point, Somerset - vienintelė nauja AE, kurią stato
CGN.
Pristatytas įstatymo projektas, kuriuo tikimasi pakeisti AE finansavimo tvarką
JK. Tokiu būdu tikimasi užkirsti kelią Kinijos įmonėms dalyvauti energetikos
projektuose JK.
Nuo 2022 m. pradžios energijos kaina JK gyventojams turėtų kilti bent 30 proc.
2020 m. JK suvartota maždaug 74 mlrd. m3 dujų, kurių pusė buvo importuota iš
Rusijos, Norvegijos ir Egipto.

https://www.ft.com/content/
73ec90ad-8942-4daf-af01429d7b3aa948

Dėl tarptautinėje rinkoje kylančios dujų kainos JK bankrutavo dar dvi smulkios
energijos tiekėjų bendrovės - „Pure Planet“ (235,000 buvusių vartotojų) ir
„Colorado Energy” (15,000 vartotojų).
JK Vyriausybė pardavė žaliųjų obligacijų („green bind“) už 74,1 mlrd. svarų.
Žaliųjų obligacijų būdu surinkti finansai bus paskirstyti žaliesiems
infrastruktūros projektams – tokiems kaip vėjo jėgainių parkų vystymas ir pan.
Nors JK žaliųjų finansų nišą ėmė vystyti sąlyginai neseniai, 2020 m. lapkritį B.
Johnson paskelbtame 10 punktų ekonomikos žaliosios perėjimo plane („The ten
point plan for a green industrial revolution“) vienas iš tikslų – Londonui tapti
žaliųjų finansų pasauliniu centru.

https://www.bbc.com/news/
business-58903122

https://www.ft.com/content/
ac47ce20-78d0-41fd-a271209e8aa72baa
https://www.ft.com/content/
a0992398-9c1f-468c-ae8bc434f1e3026f

https://www.reuters.com/arti
cle/britain-bonds/update-3uks-second-green-giltdraws-over-100-billion-indemand-idINL8N2RH2IH

nuoroda į 10
punktų planą https://www.gov.
uk/government/p
ublications/theten-point-planfor-a-greenindustrialrevolution

10-19

10-04

JK Vyriausybė paskelbė planus iki 2050 m. sumažinti CO2 emisijas beveik 70
proc. Pabrėžiama, kad tai rodo ir svarbią ekonomikos kaitą. Ketinama investuoti į
AE ir skirti papildomus 4 mlrd. svarų siekiant sumažinti pastatų išskiriamas
emisijas. Vyriausybės planai apibrėžiami keturiose JK žaliuosiuose
dokumentuose: Šildymo ir pastatų strategijoje (Heat and Building Strategy),
Nulinės CO2 emisijos strategijoje (Net Zero Strategy), kuri apibrėžia planus
sumažinti emisijas JK ekonomikoje, Nulinės CO2 emisijos apžvalgoje (Net Zero
Review), kurioje JK iždas apskaičiuoja, kiek kainuos šių strategijų
įgyvendinimas, ir Tvarių finansų plane (Sustainable Finance Roadmap), kuriuo
siekiama užtikrinti žaliąsias investicijas į JK. Tikimasi, kad strategijų dėka iki
2030 m. JK bus sukurta 440 tūkst. naujų darbo vietų, tačiau įspėjama ir apie
galimus naujus mokesčius.
Tuo tarpu JK Treasury išleistame dokumente pažymima, kad nėra aišku kaip
Vyriausybės planai paveiks namų ūkius. Įspėjama apie naujus mokesčius, tačiau
pažymima, kad bus sukurta ir naujų darbo vietų.
2019 m. JK priėmė vieną iš ambicingiausių klimato tikslų pasaulyje,
įsipareigodama pasiekti nulinės emisijos tikslą iki 2050 m.

https://www.gov.uk/govern
ment/publications/net-zeroreview-final-report
https://news.sky.com/story/n
et-zero-strategygovernment-plans-willsupport-up-to-440-000-jobsminister-says-as-plans-toend-sale-of-new-petrol-anddiesel-cars-revealed12438218
https://www.ft.com/content/
44b6ca25-a827-4336-bf367da442cbb38d

10-20

Lapkričio 1-2 d. Pasaulio lyderių susitikimu, kuriame dalyvavo ir Lietuvos
Prezidentas, prasidėjo JT klimato kaitos konferencija (COP26). Daugiau nei 120
valstybių vadovų buvo skatinami paskelbti ambicingus nulinių CO2 emisijų
sumažinimo veiksmus ir bendrai įsipareigoti Paryžiaus susitarimui siekiant, kad
vidutinė planetos temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2 laipsniais.
LRP plenarinės sesijos metu pabrėžė, jog Lietuva iki 2030 metų sieks išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 70 proc., o iki 2050 metų
Lietuvos ekonomiką paversti klimatui neutralia.

https://www.gov.uk/govern
ment/news/uk-unveilspresidency-programme-todrive-global-climateambition-atcop26?utm_medium=email
&utm_campaign=govuknotifications&utm_source=b
43ec93c-a128-4fc2-934d4777143fc106&utm_content
=daily

11-02

Indija nulinės emisijos pasiekimo tikslą nukėlė iki 2070 m. t.y. 20 m. po JK, JAV
ir 10 m vėliau nei Kinija, Rusija ir Saudo Arabija. Kinijos –didžiausia pasaulio https://www.thetimes.co.uk/
article/spirit-of-consensusemisijų skleidėja – neprisiėmė jokių ambicingų įsipareigojimų.
offers-hope-for-cop26-

11-02

Glasgow lyderių deklaracija dėl miškų ir žemės naudojimo (Glasgow Leaders‘
Declaration on Forests and Land Use (FLU)), kurią pasirašė daugiau nei 100
valstybių tarp jų Lietuva, Brazilija, Kinija ir Rusija, vadinama COP26 sėkme.
https://www.bbc.co.uk/news
Deklaracija siekiama užkirsti kelią miškų naudojimui iki 2030 m.
/science-environment-

summit-m26gxnrmj

Daugiau nei 100 šalių prisijungė prie ES ir JAV metano kiekio mažinimo
iniciatyvos (Global Methane Pledge), tačiau neprisijungė Kinija, Rusija ir Indija.

10-30

COP26 tęsis iki lapkričio 12 dienos. Renginio programa.
JK Vyriausybė planuoja skirti 160 mln. svarų naujiems plūduriuojantiems
ofšorinių vėjų uostams ir gamykloms Škotijoje ir Velse.

10-15

„Octopus Energy“ į naujų vandenilio gamyklų vystymą JK investuos 3 mlrd.

59088498

https://www.gov.uk/govern
ment/news/scotland-andwales-could-be-home-tonew-floating-offshore-windports-thanks-to-160m-ukgovernmentfunding?utm_medium=emai
l&utm_campaign=govuknotifications&utm_source=4
a60da6d-6195-43a6-b1ccc01f1d4ee8f4&utm_content
=daily
https://www.thetimes.co.uk/

svarų.

article/octopus-energyagrees-3bn-hydrogen-deal3n8tlz5m2

Bendra ekonominė informacija
„JK ekonomika žengia į „naują optimizmo amžių“, - pristatydamas JK biudžetą https://www.ft.com/content/f
10-27
teigė kancleris Rishi Sunak. JK biudžete, kuriame numatytos didžiausios JK 300bc51-7932-43c4-832b0626bdfa18b0
Vyriausybės išlaidos, kokių nebuvo nuo 1950 m. 150 mlrd. svarų bus skirta
ligoninėms, m-kloms ir teisingumo sistemai; didės ministerijų ir kitų viešojo
sektoriaus įstaigų biudžetai. Socialinių pašalpų reformai, kuri palies 2 mln. namų
ūkių, bus skirta 2,2 mlrd. svarų. Pranešama, kad ketinama minimalų atlygį
padidinti nuo 8,91 iki 9,50 svarų per valandą (6,6 proc.). Nacionalinei sveikatos
tarnybai (NHS) bus skirta 6 mlrd. svarų sumažinti per pandemiją susidariusioms
eilėms sveikatos įstaigose. Sumažintas mokestis alui ir šampanui, tačiau kiti
vynai pabrangs. Tarptautinei pagalbai skirtos lėšos pasieks 0,7 BVP iki 2024 m.
10-24

10-19

10-06

Planuojama palengvinti užsienio kompanijų persikėlimą į JK ir skirti 1,4 mlrd.
svarų siekiant paskatinti užsienio investicijas į pagrindinius JK sektorius kaip
elektra varomų automobilių gamyba ir gyvybės mokslai.
Tikimasi, kad 2021 m. JK ekonomika augs 6,5 proc. t.y. daugiau nei planuota
kovo mėn. JK kancleris tikina, kad jo tikslas – iki dabartinio parlamento
kadencijos pabaigos sumažinti mokesčius. Pripažįstama, kad infliacija yra
didžiausia kliūtis jo planui.
Tiekimo grandinių sutrikimai JK tęsis bent iki 2023 m. Tai didins infliaciją ir MP
Boris Johnson planus perkelti (level-up) šalies ekonomiką į kitą lygį teks atidėti,
įspėja JK verslo grupių koalicija. Per pandemiją maždaug 1,4 mln. žmonių
išvyko į ES. Įsigaliojus Brexit baigėsi laisvas darbuotojų judėjimas. Dar 500
tūkst. JK darbuotojų išėjo į pensiją arba liko studijuoti.
JK MP pripažįsta, kad bus sunku ir prireiks laiko restruktūrizuoti JK ekonomiką.
Premjeras užtikrino, kad nebus grįžtama prie senojo ekonomikos modelio su
nekontroliuojama migracija. JK Vyriausybė siekia sukurti „aukštų atlyginimų,
aukštos kvalifikacijos ir aukšto produktyvumo visuomenę“.

https://www.ft.com/content/
5f223073-155b-46d0-8a0cca44dfbcf77e

https://www.ft.com/content/
c7f19120-9442-497b-a32836b22781006e

https://www.ft.com/content/
6e372f1b-1d7f-446e-82d16ead791ac181

10-05

10-13

MP Boris Johnson nesutinka, kad JK yra EFF („energy, fuel, food“) ekonominėje
krizėje. MP tvirtina, kad tiekimo grandinių sutrikimai ir augančios kainos yra
„milžino pakylančio iš miego įtampos“ po pandemijos. Britų MP taip pat
pabrėžė, kad iki 2035 m. JK nustos naudoti iškastinį kurą elektros gavybai. Bus
siekiama geriau išnaudoti atsinaujinančią energetiką ir AE.
Nepaisant tiekimo grandinių sutrikimų JK BVP rugpjūčio mėn. paaugo 0,4 proc.
pirmą kartą nuo pandemijos suvaržymų panaikinimo.

https://www.ft.com/content/
254587fc-2302-4154-adfc1152a0b8e5ec

AFP

10-28

JK eksportas atsilieka nuo kitų išsivysčiusių šalių tempų – labiausiai neraminanti https://www.ft.com/content/
kryptis JK ekonomikoje. Tiekimo sutrikimai, susiję su pandemija ir Brexit, beec0a22-dee2-4224-8881a549d6324b86
bendrai paveikė JK konkurencingumą.

10-18

Britų gamybininkai ragina JK Vyriausybę nustoti vertinti verslus kaip „vidaus
priešus“. Žodžių karas toliau tęsiasi tarp JK Vyriausybės, kuri kaltina JK
pramonę įpratus prie pigaus darbo ES narytės metu, ir pramoninkų, kurie
nerimauja, kad darbuotojų trūkumas, tiekimo grandinių sutrikimai ir prasta
bendra ekonomikos būklė tęsis dar bent vienus metus.
Pandemijos metu darbo vietų išsaugojimo programai JK iš viso skyrė 69 mlrd.
svarų. Plačiau apie kiekvieną sektorių bei išmokų sumų pasiskirstymą per CJRS
kiekvieną mėnesį – nuorodoje.

https://www.thetimes.co.uk/
article/business-is-not-theenemy-within-borisjohnson-told-by-make-uksp7fq5j2l

10-12

2024 m. JK ekonomika atsigaus 3 proc. lėčiau nei kitų G7 valstybių, pasak TVF.

https://www.ft.com/content/
af12d4aa-0a3e-4758-83c40c4070b504fb

11-01

Dėl ryšių su Jeffrey Epstein iš didžiausio JK banko „Barclays” vadovo pareigų
atsistatydino jam nuo 2015 m. vadovavęs Jes Staley.

https://www.thetimes.co.uk/
article/jes-staley-stepsdown-as-barclays-chiefafter-investigation-intoepstein-links-jzn2lp6s6
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https://researchbriefings.file
s.parliament.uk/documents/
CBP-9152/CBP-9152.pdf

Darbo vietų
išsaugojimo
programa veikė
nuo 2020 m.
kovo 1 d. iki
2021 m. rugsėjo
30.
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Rugpjūtį eksportas krito 4,6 proc. JK eksportas į ES krito 5 proc., nei ne į ES
šalis 4,3 proc. Liepos mėn. importas mažėjo 3,1 proc. Iš ne ES šalių importas
krito 5,6 proc., į ES šalių - 0,5 proc.

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
10-20
JK ir Naujoji Zelandija pasirašė laisvosios prekybos susitarimą (LPS).
Pranešama, kad LPS sudarys sąlygas britų eksportuotojams ir mažiems verslams
lengviau patekti į NZ rinką. Britai taip pat turės daugiau galimybių gyventi ir
dirbti NZ, bus sudarytos sąlygos glaudesniam bendradarbiavimui skaitmeninės
prekybos ir klimato kaitos srityse.

https://www.ons.gov.uk/eco
nomy/nationalaccounts/bala
nceofpayments/bulletins/ukt
rade/august2021

https://www.gov.uk/govern
ment/news/uk-agreeshistoric-trade-deal-withnewzealand?utm_medium=emai
l&utm_campaign=govuknotifications&utm_source=9
9332912-a690-4c8c-b390b47df117a78c&utm_content
=immediately

Tarifas iki 10 proc. bus panaikintas daugeliui JK prekių (nuo drabužių ir avalynės
iki autobusų, laivų, buldozerių ir ekskavatorių). Tuo tarpu NZ vynas, manuka
medus ir kivi vaisiai JK atpigs. Savo ruožtu JK panaikins kvotas NZ ėrienai,
jautienai ir pieno produkcijai. JK ir NZ taip pat įsipareigojo mobilumo dialogui, https://www.thetimes.co.uk/
article/post-brexit-newkuriuo bus apibrėžtas JK ir NZ visuomenių ryšių stiprinimas.

zealand-cheers-drinkers-butfarmers-fear-cheap-meatimports-5jbtbz97n

10-13

Spaudoje pabrėžiama, kad LPS turi didesnę politinę naudą t.y. akivaizdu, kad po
Brexit JK Vyriausybė gali efektyviai sudaryti prekybos susitarimus.
Apskaičiuota, kad susitarimas pridės 0,01 proc. prie JK BVP. 2020 m. JK-NZ
prekybos apyvarta siekė 2,3 mlrd. svarų.
JK pradėjo derybas su Italija dėl naujo eksporto ir investicijų susitarimo. 2020 m. https://www.cityam.com/ukstarts-talks-with-italy-onJK-Italijos prekybos apyvarta sudarė 38 mlrd. svarų.
38bn-export-andinvestment-deal-in-postbrexit-trade-push/

Nuorodoje –
išsami JK
prekybos
rugpjūčio mėn.
statistika.
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Naujoji JK užsienio sekretorė Liz Truss ketina perkrauti JK užsienio ir prekybos https://www.ft.com/content/
politiką sudarydama daugiau saugumo ir technologijų susitarimų panašių į c6f50683-5bdc-45b5-b8c8fc4fa5fc9ef5
„Aukus“ ir stiprindama ekonominius ryšius. Liz Truss taip pat ketina stiprinti
saugumo ir prekybos ryšius su Indo-Ramiojo vandenyno regiono šalimis (Indija,
Japonija, Indonezija ir Australija). Europoje Liz Truss sieks pagerinti santykius
su Ispanija, Italija, Baltijos šalimis ir Višegrado grupe.

10-11

https://www.express.co.uk/n
ews/politics/1503814/brexitnews-gcc-uk-trade-dealanne-marie-trevelyan-uaesaudi-arabia-oman

Apžvelgiamos numatomos derybos dėl prekybos susitarimo su Persijos įlankos
bendradarbiavimo taryba.
10-12

11-02

09-13

Š.m. lapkričio mėn. Latvija tikisi pasirašyti bendrą deklaraciją su JK dėl dvišalių
santykių su JK stiprinimo užsienio politikos ir saugumo, klimato kaitos ir
skaitmeninės ekonomikos ir kt. srityse.
FR ambasadorė JK buvo iškviesta į JK FCDO po to kai britų žvejybos laivas
buvo sulaikytas prie FR krantų. Paryžius žada drausti visiems britų žvejybos
laivams žvejoti FR vandenyse dėl JK Vyriausybės sprendimo neišduoti daugiau
žvejybos licencijų FR mažiesiems žvejybos laivams. FR jūrų ministrė situaciją
apibūdino kaip „kovą”. JK Brexit ministras Lordas Frost sušaukė susitikimą
apsvarstyti atsaką į JK veiksmams. Tuo tarpu FR ketina sugriežtinti į JK
atvykstančių ir išvykstančių sunkvežimių patikras. JK tokius veiksmus vadina
„nepateisinamais”, sieja su artėjančiais rinkimais FR.
11-02 FR nutarė susilaikyti nuo sankcijų kol tęsiasi derybos su JK.
JK tarptautinės prekybos departamento Pasaulinės prekybos apžvalga pateikia
ilgalaikes tarptautinės prekybos tendencijas. JK turėtų išlikti stipriausių pasaulio
šalių prekyboje dešimtuke. Tačiau JK dalis tarptautinėje eksporto rinkoje turėtų
iki 2050 m. nukristi iki 2.6, lyginant su 2.6% 2019 m.

EK atstovybės JK apžvalga
https://www.ft.com/content/
52dc1eb1-f2b0-4607-a5618ee63e05e350

https://assets.publishing.serv
ice.gov.uk/government/uplo
ads/system/uploads/attachm
ent_data/file/1022474/global
-trade-outlook-september2021.pdf

