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Brexit bei COVID-19 pandemijos eiga JK

Šaltinis: Priority Freight

https://priorityfreight.com/media/blog/pandemic-then-brexit-whats-next/


Kaip JK tvarkėsi su 
COVID-19 pandemija? 

• Patirtas didžiausias ekonomikos kritimas per 
visą BVP stebėjimo istoriją (-20,4% BVP, 
2020 m. balandis)

• 3 nacionaliniai karantinai 

• Pirmoji pasaulyje ėmė vakcinuoti Pfizer 
vakcina

• 2022 02 08 d. duomenimis, pasiskiepiję 
pirma doze buvo beveik 52,4 mln., antra –
virš 48,6 mln., trečia – beveik 37,5 mln. 
COVID19 nusinešė apie 160 tūkst. gyvybių 
JK (šalies populiacija – 68 mln. gyventojų)

https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations


Omikron banga
2021 m. gale – 2022 

m. pradžioje

• Omikron atmainos dėka - nauji sergamumo rekordai: 2022 m. 
sausio 4 d. naujų susirgimų skaičius siekė 273,468

• Susirgimams krentant, 2022 m. sausio 27 d. papildomos COVID-
19 ribojimo taisykylės („plan B“) atšauktos 

• Testavimosi taisyklės į JK atvykstantiems naikinamos nuo 2022 m. 
vasario 11 d. 

https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases


Pandemijos priemonių laiko juosta (2020 kovas – 2021 gruodis)



„Coronavirus Job Retention 
Scheme“ – darbo vietų 

išsaugojimui

• CJRS parama:

• 11,7 mln. darbo vietų/darbdavių

• 1,3 mln. darbuotojų

• Priemonei skirtas biudžetas – 70 mlrd. 
svarų sterlingų



Parama, suteikta darbo vietų 
išsaugojimui pagal sektorius



Popandeminė 
parama 
pramonei –
tikslinga paskata 
žaliajam kursui



Žaliasis kursas – ilgametė JK 
pramonės kryptis

• 2019 m. iškeltas tikslas „NetZero2050“: 
teisinis JK įsipareigojimas dėl taršos 
eliminavimo

• Auganti ESG (angl. „Environmental, Social, and 
Governance “) rodiklio svarba renkantis 
tiekėjus, užsienio partnerius bei siekiant 
pritraukti investicijas.

• Elektromobiliai – itin svarbi autopramonės 
ateičiai sritis, puiki niša bendradarbiavimui

• Įstatymas nuo 2022 m. įpareigoja statant 
naujus pastatus įrengti krovimo taškus 

• Nuo 2030 m. JK draudžiamas naujų kuru bei 
dyzeliu varomų automobilių pardavimas

https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law


Ilgametė pramonės kryptis: JK 
regionų atotrūkių mažinimas 
„Level Up the UK“

• JK išsiskiria aukštesne socioekonomine
nelygybe. Tai – trukdis tolygiam
ekonomikos augimui visuose JK
regionuose.

• Istoriškai dauguma inovacijų bei
investicijų centrai būdavo „auksiniame
trikampyje“ ( Londonas, Oksfordas,
Kembridžas) Anglijos Pietryčių regione.

• 12 misijų tolygesniam JK inovatyvios
pramonės kūrimui, inovacijų skatinimui
bei verslų plėtrai visoje JK teritorijoje,
ne tik Londono apylinkėse



Ekonominio išsivystymo skirtumai – produktyvumo, pajamų bei vietos darbuotojų, 
(%) dirbančių sunkiojoje pramonėje, dalis (2018 – 2019 m.)



„Level Up the UK“: parama regionų pramonei

• 8 nauji laisvieji uostai

• 3 naujų klasterių kūrimui – 4.0 pramonės dirbtuvėms
tradicinės pramonės centruose Greater Manchester, 
West Midlands bei Glasgow City 

• Infrastruktūriniai pokyčiai 20 miestų ir gyvenviečių: 
apleisti pramoniniai sklypai – modernizuoti naujai 
veiklai

• Remiami „žaliosios“ pramonės projektai – vėjo 
energetika, „žaliasis“ susisiekimas ir pan.

• Parama darbo jėgos įgūdžiams ir kompetencijoms 
gerinti



Brexit: ko tikėtis 2022-aisiais?



Kas nutiko 2021 m.?

• „Double trouble“: dėl išstojimo iš ES sukelto apriboto 
darbo jėgos judėjimo bei pandemijos, fiksuojamas 
darbo jėgos trūkumas

• Grėsmė produktų tiekimo užtikrinimui 

• Siekiant išvengti būtiniausių produktų, tokių kaip 
maistas, trūkumo, nukeltas planuotų papildomų 
eksporto reikalavimų įvedimas



Kas pastebima 2022 m.?

• Sparčiai augantys energijos įkainiai bei smulkiųjų JK 
energijos tiekėjų bankrotas

• Fiksuojama aukščiausia infliacija per keletą 
dešimtmečių

• 2022 m. sausio mėnesį paskelbta, jog 2021 m. lapkritį 
JK BVP pralenkė 2020 m. vasario mėn. BVP (t.y. 
ikipandeminį lygį)

• JK ekonomika 2021m. augo greičiausiai iš G7 šalių. 



2022m. JK gamybos 
industrijų prognozė 
(Make UK –BDO 
Manufacturing 
Outlook 2021 Q4)



ES eksporto į JK pokyčiai 
2022 m.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. bus reikalaujama:

• Pilna saugumo dokumentacija

• Nauji reikalavimai produktų sveikatos 
dokumentams („Export Health 
Certificates“) 

• Fitosantiariniai sertifikatai

• Fiziniai santarinių bei fitosanitarinių 
patikrų reikalavimai specialiuose sienos 
kritimo taškuose („Border Control 
Posts“)

Nuo 2022 m. sausio 1 d.:

• Pilnos muitinės importo deklaracijos

• Norint pasinaudoti 0% tarifo režimu –
prekių kilmės ES arba JK įrodymas

• Teisingai nurodyti prekės kodai („commodity 
code“)



Border Operation Model

• ES į JK eksporto atnaujintos taisyklės – 2021 m. 
gruodžio 31 d. išleistame atnaujintame „Border 
Operation Model“ plane, kur nurodomos JK 
importo taisyklės pagal skirtingas prekių
kategorijas, pagrindiniai tarifai, deklaracijos, 
specifiniai reikalavimai ir kt. 

• Nuoroda į pilną dokumentą -
https://assets.publishing.service.gov.uk/governme
nt/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
1041528/2021_December_BordersOPModel.pdf 



Palaipsnis UKCA ženklinimo įvedimas



Žmonių judėjimas: 
darbo jėgos trūkumas
• Nuo 2021 01 01 atvykstantiems dirbti –

privaloma darbo (arba studijų) viza; 
darbo viza išduodama pagal griežtą 
taškais paremtą schemą 

• Mažiau apmokamose industrijose, arba 
žemesnės kvalifikacijos rolėse trūksta 
darbuotojų

• Tarp tokių sektorių – slaugos ir rūpybos 
personalas gydymo įstaigose; žemės 
ūkio sektorius; statybų bei logistikos 
sektoriai; maitinimo įstaigų ir 
viešbučių sektoriai, bei kitos industrijos



Naudinga informacija



Muitinės agentų sąrašas

Oficialioje JK vyriausybės 
svetainėje nurodytas agentų 
sąrašas 
https://www.gov.uk/guidance/list
-of-customs-agents-and-fast-
parcel-operators

https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators


Viešieji pirkimai JK

• Nuo 2021 m. ES verslai gali dalyvauti JK viešuosiuose
pirkimuose pagal naują tvarką: pareiškėjų teisės,
įsipareigojimai bei kitos sąlygos bus reglamentuojamos JK
teisės aktais bei PPO Vyriausybės viešųjų pirkimų
susitarimo principais (angl. „WTO Government
Procurement Agreement –GPA“), o nebe ES direktyvomis;

• JK nebeskelbs pirkimų OJEU („Official Journal of the
European Union“);

• Sukurtas naujas JK pirkimų portalas –„Find a Tender“
(https://www.find-tender.service.gov.uk/Search)



Sektoriniai susitarimai ir strategijos



Kelionių į JK taisyklės nuo
2022 m. vasario 11 d.

• Pasiskiepijusiems:

• PLF forma

• Testų nei prieš atvykimą, nei 
atvykus - NEREIKIA

• Nepasiskiepijusiems:

• PLF forma

• COVID PGR testas (iki 48 val. prieš 
skrydį)

• Atvykus – PGR testas



Naudinga informacija:
JK institucijos bei 
parodos

• UK Border Force

• Port of Dover

• HMRC

• Exhibitions.co.uk 

https://twitter.com/port_of_dover
https://twitter.com/port_of_dover
https://www.gov.uk/government/organisations/border-force
https://www.doverport.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
Exhibitions.co.uk
https://www.exhibitions.co.uk/
https://www.exhibitions.co.uk/
https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_uk-united-kingdom.html
https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_uk-united-kingdom.html
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19


Lietuvos ir Jungtinės Karalystės ekonominiai santykiai: dvišalė 
prekyba



LR Komercijos atašė biuras JK, Portugalijai ir Omano Sultonatui

Lietuvos Respublikos Ambasada Londone/Lithuanian Embassy in London

Embassy of Lithuania to the United Kingdom, the Republic of Portugal and the Sultanate of Oman

LithuaniaEmbassyUK
LT_Attache_UK

https://www.facebook.com/pages/category/Consulate---Embassy/101809492262628/
https://www.facebook.com/ambasadaJK
https://www.linkedin.com/company/embassy-of-lithuania-in-the-uk
https://twitter.com/LTEMBASSYUK
https://twitter.com/LT_Attache_UK

