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Eksportuotojams aktuali informacija 

 Informaciniai seminarai, aktualūs Lietuvos įmonėms eksportuojančioms į JK.  
 

Webinars for using the UKCA 
marking and placing goods on the 
market in Great Britain and Northern 
Ireland - GOV.UK (www.gov.uk)  

 2022 m. parodų ir mokslinių konferencijų JK tvarkaraštis.  Find an event | The Events 
Resource & Exhibitions Suppliers 
Directory  

 Detali importo, eksporto ir muitinės informacija verslams.  Business tax: Import, export and 
customs for businesses - detailed 
information - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
 
Check your readiness to export to 
the UK and other international 
markets - GOV.UK (www.gov.uk) 

 ES eksporto į JK taisyklės: 

• 2022-01-01 įsigalioję importo formalumai į JK įvežamoms ES prekėms; 

• 2021 m. gruodžio mėn. atnaujintame „Border Operation Model“ plane nurodomos importo taisyklės į JK pagal skirtingas prekių 

kategorijas, pagrindiniai tarifai, deklaracijos, specifiniai reikalavimai ir kt.; 

• 2022 m. JK-ES prekybos taisyklių pokyčių santrauka ir atmintinė, kaip jiems pasiruošti; 

• Prekių importas į JK („žingsnis po žingsnio“). 

New import formalities to bring 
goods from the EU into the UK as 
of 1 January 2022 (europa.eu)  
 
2021_December_BordersOPModel
.pdf (publishing.service.gov.uk)  
 
Importing goods from the EU to UK 
| CBI 
 

Import goods into the UK: step by 

step - GOV.UK (www.gov.uk) 

 Viešieji pirkimai. Nuo 2021 m. ES verslai gali dalyvauti JK viešuosiuose pirkimuose pagal naują tvarką: pareiškėjų teisės, 

įsipareigojimai ir kitos sąlygos bus reglamentuojamos JK teisės aktais bei PPO Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimo principais 

(„WTO Government Procurement Agreement – GPA“), o nebe ES direktyvomis. Viešuosius pirkimus su reikalavimais tiekėjams galima 

rasti JK viešųjų pirkimų portale ir filtruoti pagal sektorius.   

JK viešųjų pirkimų portalas: Find a 
Tender (find-tender.service.gov.uk) 

06-20 Įvedami papildomi palengvinimai verslų prisitaikymui prie UKCA ženklinimo:   

-  Mažinamos prisitaikymo prie UKCA sertifikato išlaidos. Gamintojų jau praeitas atitikties vertinimas (“conformity assessment”) dėl 

CE ženklinimo, kuris atliktas iki 2022 m. gruodžio 31 d., bus laikomas tinkamu pagrindu ir UKCA sertifikatui įgyti. Toks tinkamumas 

Placing manufactured goods on the 
market in Great Britain - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
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truks iki sertifikato galiojimo pabaigos, arba iki 2027 m. gruodžio 31 d. (taikoma ankstesnė data). Šis pakeitimas leis sumaž inti 

gamintojų patiriamas išlaidas artimiausiu laikotarpiu, kadangi nereikės dvigubo vertinimo, o tai bus naudinga  gamintojams, ir 

vartotojams;  

- - Pabrėžiama, jog jau dabar į Didžiąją Britaniją (GB) importuojamiems produktams atnaujinimo sertifikatui nereikia, kadangi šie 

produktai jau laikomi rinkoje esančiais (“placed on the market in GB”), o ne naujai įvedamais. Ši taisyklė padės išvengti papildomo 

GB jau esančių atsargų ženklinimo. 

- Dėl pakaitinių dalių / atskirų detalių produktams, kurie jau kurį laiką yra eksportuojami į GB rinką (“already on the GB market”): 

tokioms pakaitinėms detalėms reikės išpildyti tuos atitikties reikalavimus, kurie buvo taikomi šiam produktui patenkant į GB rinką. 

Taip bus išsaugoma lengva jau GB esamų produktų priežiūra ir taisymas. 

- Dėl UKCA ženklo tvirtinimo prie produkto: iki 2025 m. gruodžio 31 d., EEA šalių produktams bus leidžiama UKCA ženklą bei 

importuotojo informaciją turėti produktą lydinčiame dokumente. Tokia nuolaida duos gamintojams progą adaptuoti savo produktų 

dizainą jiems tinkamu tempu ir kaštais.  

Įvardinti pokyčiai NETAIKOMI ir NEGALIOJA: medicininiams prietaisams, statybų produktas; nepilotuojamos orlaivių sistemos, 

transportuojama slėginė įranga, geležinkelių produktai ir jūrų įranga. Už šias industrijas atsakingi ministerijos departamentai ruošia 

specialius taisyklių atnaujinimus.  

06-27 JK Maisto standartų ir Škotijos maisto standartų agentūros perspėja, kad JK delsimas įvesti pasienio patikras sumažina atveria kelią 

nesaugių maisto produktų patekimui į JK.  

UK food standards bodies warn 
ministers over checks for EU 
imports | Financial Times (ft.com) 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

06-16 2022 m. sausio 4 d. įsigaliojo Nacionalinis saugumo ir investicijų aktas, kuris suteikia galią Vyriausybei tikrinti ir užkirsti kelią verslo 

sandoriams, siekiant apsaugoti nacionalinį saugumą. Verslai ir investuotojai turi informuoti institucijas dėl sandorių 17 jautrių sričių tarp 

jų energetika, gynyba, DI ir civilinė energetika ir kt. 2022 m. sausio-kovo mėn. duomenimis, JK Vyriausybė per šį laikotarpį gavo 222 

pranešimus apie sandorius; 17 iš šių sandorių vyriausybė paprašė tolesnio vertinimo; iš 17, 3 buvo patvirtinti, o kiti 14 dar buvo vertinami 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Sandoriai, dėl kurių buvo reikalaujama atlikti tolesnį vertinimą, apėmė įmones iš tokių sričių kaip DI, 

pažangios medžiagos ir palydovinės bei kosmoso technologijos. 

National Security and Investment 
report shows new system is working 
- GOV.UK (www.gov.uk) 

Turizmo sektoriui aktuali informacija 
 

06-25 Dėl atšaukiamų skrydžių lėktuvu ir nerimo dėl pragyvenimo išlaidų didėjimo, padaugėjo britų vasaros atostogas praleidžiančių JK, o tai 

suteikia vilties JK turizmo sektoriui, kovojančiam su finansiniu spaudimu ir prastėjančiomis ekonomikos perspektyvomis.  

Travel chaos and cost of living 
leave Britons holidaying at home | 
Financial Times (ft.com) 

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai   
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 JK gyvybės mokslų sektoriaus institucijos ir agentūros. UK life sciences support - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
 
Healthcare and life sciences - 
great.gov.uk international  

06-06 Augant nesutarimams dėl NI protokolo JK pasiruošusi pasitraukti iš ES „Horizon“ programos. JK Verslo sekretorius Kwasi Kwarteng 

ketina pristatyti alternatyvią britų mokslo fondo programą, kurios finansavimas siektų 6 mlrd. GBP per 3 metus. 

UK ready to abandon EU’s €95bn 
science fund in Brexit dispute | 
Financial Times (ft.com) 

06-13 JK universitetai turės pateikti informaciją iš užsienio individų ar organizacijų. Tokiu būdu siekiama, kad JK vertybės nebūtų 

kompromituojamos. Universitetai turės pranešti apie investicijas, viršijančias 75 tūkst. GBP. Šis pakeitimas nebus taikomas NATO, ES 

šalims, Japonijai ir Australijai.  

Universities facing new China cash 
crackdown | News | The Times 

06-09 Bendruomenių rūmų Kinijos tyrimų grupė pateikė Aukštojo mokslo įstatymo projekto pakeitimą, pagal kurį universitetai turėtų pranešti 
apie Konfucijaus institutų finansavimą ir veiklą, o valstybės sekretoriui būtų suteikta teisė įpareigoti universitetus teikti alternatyvias 
kalbų mokymo galimybes arba nutraukti partnerystes. Konfucijaus institutai daugelį metų buvo politiniame radare, nes dauguma jų 
atsisakė atskleisti, kokį finansavimą gauna, ir dažnai yra suvokiami kaip propagandos įrankiai. Nepaisant to, beveik visos JK 
vyriausybės išlaidos mandarinų kalbos mokymui mokyklose yra nukreipiamos per universitetuose įsikūrusius Konfucijaus institutus.  

Universities ‘should declare 
Chinese funding’ amid spying 
concerns (telegraph.co.uk) 

06-30 Iki 9,8 mln. GBP padidintas UA mokslo, technologijų ir tyrimų sektoriams skirtos paramos schemos „Researchers at Risk“ finansavimas. 

Schemoje jau dalyvauja 79 UA universitetai, dar 61 ieško institucijų partnerių. 130 akademikų galės tęsti savo tyrimus JK.  

New UK package offers a lifeline to 
Ukrainian researchers and 
entrepreneurs - GOV.UK 
(www.gov.uk) 

06-23 Mokslo ministras pristatė naują kosmoso tvarumo planą – priemonės, kurios parodys JK įsipareigojimą, ambicijas ir siekį pagerinti JK 

tvarų kosmoso naudojimą. Paskelbta, kad JK vyriausybė bendradarbiaus su pramone, siekdama sukurti naują kosmoso tvarumo 

standartą, kuriuo bus siekiama paskatinti įmones taikyti geriausią kosmoso tvarumo praktiką ir oficialiai pripažinti tuos, kurie imasi 

veiksmų, kad sumažintų savo pėdsaką Žemės orbitoje. 

Government announces package 
of new measures to drive space 
sustainability - GOV.UK 
(www.gov.uk) 

06-22 JK vyriausybė bendradarbiaudama su „Moderna“ siekia sukurti RNR vakcinų gamybos centrą („messenger RNA vaccines”). Sandorio 

vertė – 1 mlrd. Planuojama, kad naujame gamybos centre bus pagaminama iki 250 mln. dozių per metus. Susitarimas apima 

bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Iš esmės susitarimas apima mRNR vakcinų, kurias galima greitai pritaikyti naujų 

patogenų protrūkiams gamybą. 

UK signs £1bn deal with Moderna 
for new vaccine centre | Financial 
Times (ft.com) 

Energetika, transportas, aplinka ir klimato kaita, žaliosios technologijos, kibernetinis saugumas 

 JK transporto strategija (2021 m. rugpjūtis) IUK-110122-UK-Transport-Vision-
2050.pdf (ukri.org) 

06-08 COP26 Prezidentas Alok Sharma siekia tapti JT klimato kaitos vadovu. Tai būtų pirmas kartas kuomet JK kandidatas užimtų tokią 

svarbią rolę ir puikiai pasitarnautų JK MP siekiams pozicionuoti JK kaip vieną iš globalaus pasaulio lyderių.  

Alok Sharma in running to be UN’s 

global climate chief | Climate crisis | 

The Guardian 

06-14 JK Vyriausybė įsigijo galimybę pirkti 20 proc. Sizewell C atominės elektrinės akcijų. Šiuo žingsniu bandoma sumažinti Kinijos įtaką 

projektui. AE priklauso Prancūzijos EDF ir Kinijos “General Nuclear Power Corp.”. 

UK Buys Option to Take 20% 

Stake in EDF’s Sizewell C Plant - 

Bloomberg 
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06-16 JK energijos grupė ir didžiausia namų ūkių energetikos tiekėja „Centrica“ iš Norvegijos „Equinor“ užsitikrino papildomą bilijoną kubinių 

metrų per metus ateinantiems trims metams. Dėl sudaryto sandorio „Equinor“  JK įmonei kasmet teiks 10 bilijonų kubinių metrų per 

metus. Tai sudaro 13 proc. bendro metinio dujų suvartojimo JK. Norvegija – didžiausia dujų tiekėja JK. 

North Sea producers warn windfall 

tax has forced rethink of UK 

projects | Financial Times (ft.com) 

06-16 Birželio 21 d. JK prasidėjo didžiausias streikas per pastaruosius 30 m. Streikas tęsėsi birželio 23 ir 25 d. Maždaug 40 tūkst. geležinkelių, 

jūrų ir transporto sektoriaus darbuotojų profsąjungos „RMT“ narių, dirbančių „Network rail“ ir 13 traukinius valdančių įmonių streikavo 

dėl pernelyg mažo atlyginimų didinimo („Network rail“ siūlo didinti atlyginimus 2-3 proc. ir be garantijų dėl galimų atleidimų, tuo tarpu 

profsąjungos reikalauja bent 7 proc. didinti algas). Dėl streiko buvo atšaukta 80 proc. traukinių visoje šalyje, neveikė Londono metro.  

Nors geležinkelių sektoriaus užimtumas sugrįžo į 80 proc. iki pandemijos buvusio lygio, tačiau G. Shapps teigia, kad vis tiek reikia  

mažinti darbuotojų skaičių. Prognozuojama, kad streikai geležinkelių sektoriui padarė 100-150 mln. GBP žalos. Žiniasklaida praneša, 

kad šią vasarą JK gali streikuoti mokytojai, sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai, jaunesnieji gydytojai, valstybės finansuojami 

advokatai. 

Transport secretary warns UK rail 

strikes risk thousands of job losses 

| Financial Times (ft.com) 

06-14 Nepaisant didėjančios baimės dėl JK ekonomikos, naujų namų paklausa ir toliau viršija pasiūlą, todėl didėja tikimybė, kad būsto rinka 

atvės, o ne žlugs dėl keliamų palūkanų normų, infliacijos ir netikėto ekonomikos susitraukimo.  

UK demand for new homes 

outstrips supply despite economic 

outlook | Financial Times (ft.com) 

06-23 Londono oro uostuose atšaukiami skrydžiai dėl darbuotojų trūkumo. „EasyJet“ ir „Ryanair“ dėl darbuotojų trūkumo kaltino „Brexit“ darbo 

rinkos problemas. Numatyta daugiau sutrikimų, nes oro linijos, tokios kaip „EasyJet“, paskelbė apie daugiau atšaukimų. Siekdama kiek 

įmanoma išvengti atšaukimų paskutinę minutę, vyriausybė pasiūlė priemonę, leidžiančią oro linijoms pasilikti nepanaudotus vasaros 

laiko tarpsnius kitam sezonui. „British Airways“ darbuotojai Hitrou oro uoste (pvz., registracijos darbuotojai) balsavo už streiką dėl darbo 

užmokesčio. 

British Airways Heathrow staff back 
summer strikes over pay - BBC 
News 

06-30 Londono Sičio oro uostas išdėstė planus dėl reikšmingos plėtros, įskaitant leisti daugiau savaitgalio skrydžių, nes jis tampa naujausia 

JK įmone, reaguojančia į kelionių pramonės atsigavimą po koronaviruso pandemijos. Londono Docklands aerodromas pradėjo 10 

savaičių trukmės konsultacijas dėl keleivių skaičiaus padidinimo, nes iki 2031 m. siekiama padidinti keleivių skaičių nuo dabartinių 6,5 

mln. iki 9 mln. savaitgalį arba ankstų rytą greičiausiai priešinsis vietos gyventojai ir aplinkosaugos grupės. 

London City airport looks to expand 
to meet post-Covid recovery in 
travel | Financial Times (ft.com) 

06-30 Didžiausios JK telekomunikacijų grupės BT darbuotojai pirmą kartą per 35 m. nubalsavo už streiką ir prisijungė prie daugybės 

darbuotojų visoje šalyje, reikalaujančių didesnio atlyginimo. 

BT staff vote to strike for first time 
in 35 years | Financial Times 
(ft.com) 

06-29 LT susisiekimo ministras M. Skuodis ir JK transporto sekretorius G. Shapps Londone pasirašė šalių MoU dėl oro susisiekimo paslaugų 

plėtros ir aptarė galimybę organizuoti tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Heathrow oro uostų. Susitikime taip pat aptartos 

paramos UA transporto infrastruktūrai atstatyti ir šalies krovinių eksporto į Europos ir pasaulio rinkas efektyvių logistikos kanalų 

užtikrinimo galimybės. Vizito metu LT ministras taip pat susitikimo su Tarptautinės jūrų organizacijos biuro atstovais.  

Lietuva ir Jungtinė Karalystė plėtos 
šalių oro susisiekimą, aptartos 
galimybės naujai krypčiai į 
Heathrow oro uostą Londone | 
Susisiekimo ministerija (lrv.lt) 

06-23 Verslo sekretorius Kwasi Kwarteng kalboje „Chatham House“, kurioje pabrėžė dabartinius prioritetus dujų, branduolinės energijos ir 

jūros vėjo energijos srityse, įskaitant vidaus energijos rinkos reformas. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad JK rusiškų dujų importą 

The UK's energy priorities: 
enhancing energy security and 
pathways to decarbonisation - 
GOV.UK (www.gov.uk) 
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sumažino 75%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o naftos importo iš Rusijos dalis sumažėjo perpus. Paskutinė Rusijos LNG 

siunta į JK buvo šių metų kovo 2 d., o iki šių metų pabaigos JK nebeimportuos rusiško iškastinio kuro. 

06-29 Pagal JK Vyriausybės keturių etapų ekstremalių situacijų planą, jei labai trūktų dujų tiekimo, JK nutrauktų dujų tiekimą Europai. 

Vadinamųjų jungiamųjų vamzdynų uždarymas būtų viena iš pirmųjų priemonių pagal JK avarinės padėties dujų planą, kitos skubios 

priemonės apima tiekimo stambiems pramonės vartotojams nutraukimą ir raginimą namų ūkiams sumažinti vartojimą. Pabrėžiama, 

kad tokio plano aktyvavimas yra mažai tikėtinas.  

UK plans to cut pipelines to EU if 
Russia gas crisis intensifies | 
Financial Times (ft.com) 

06-16 JK energijos grupė ir didžiausia namų ūkių energetikos tiekėja „Centrica“ iš Norvegijos „Equinor“ užsitikrino papildomą bilijoną kubinių 

metrų per metus ateinantiems trims metams. Dėl sudaryto sandorio „Equinor“  JK įmonei kasmet teiks 10 bilijonų kubinių metrų per 

metus. Tai sudaro 13 proc. bendro metinio dujų suvartojimo JK. Norvegija – didžiausia dujų tiekėja JK. 

UK secures extra winter gas from 
Norway via Centrica-Equinor deal | 
Financial Times (ft.com) 

Startuoliai, fintech, informacinės ir ryšių technologijos, inžinerija ir kt. technologijos 

06-13 Pristatyta Jungtinės Karalystės skaitmeninė strategija – JK ateities ambicijos ir kursas, kuriuo bus siekiama užtikrinti šalies kaip 

pasaulinės mokslo ir technologijų supergalios statusą. Strategijoje išdėstyta i) vieninga Vyriausybės vizija, kuria siekiama skatinti 

skaitmeninę ekonomiką; ii) Išskirtos svarbiausios strategijos sudėtinės dalys, į kurias bus investuojama: darbuotojų įgūdžiai, investicijos 

ir infrastruktūra; priemonės, kuriomis bus skatinamas JK tech sektorius: 1) Skaitmeninių įgūdžių taryba („Digital Skills Council“), kurios 

tikslas - mažinti skaitmeninių įgūdžių atskirtį skatinant darbdavius investuoti į darbuotojų mokymus; 2) JK kompiuterijos jėgos (didelio 

masto apdorojimo galia, atmintis, duomenų saugojimas ir tinklai) peržiūra užtikrinant, kad JK kompiuterijos gebėjimai atitiktų ateities 

iššūkius ypač AI, daiktų interneto ir kvantinės kompiuterijos srityse. Prognozuojama, kad šios JK Vyriausybės investicijos iki 2025 m. 

JK tech sektoriaus vertę augins papildomais 41,5 mlrd. GBP ir sukurs 678 tūkst. darbo vietų. Skaičiuojama, kad nepakankamas 

skaitmeninių įgūdžių buvimas JK ekonomikai kainuoja 63 mln. GBP per metus. Ekspertai sveikina naują strategiją, tačiau pasteb ima, 

kad Vyriausybė įmonėms turėtų suteikti platesnę prieigą prie valstybinių duomenų. 

UK Digital Strategy - GOV.UK 
(www.gov.uk) 

03-10 2022 m. JK Vyriausybė ketina pristatyti kvantinių technologijų strategiją. Nuorodoje strategijos juodraštis. UK Quantum Strategy: call for 
evidence 
(publishing.service.gov.uk) 

06-01 Verslo, energetikos ir pramonės strategijos komitetas pradėjo JK puslaidininkių pramonės tyrimą, kuris nagrinės JK puslaidininkių 

pramonės ir jos tiekimo grandinės stipriosios ir silpnosios pusės. Jame pabrėžiama, kad naujas tyrimas atliktas dėl nuolatinio pasaulinio 

puslaidininkių trūkumo, dėl kurio buvo plačiai nutrūkę tiekimo grandinės. Šiame tyrime komitetas siekia suprasti dabartinę ir būsimą 

puslaidininkių paklausą JK, JK puslaidininkių pramonės ir jos tiekimo grandinės stipriąsias ir silpnąsias puses bei galimybes 

bendradarbiauti tarp JAV, ES ir kitų partnerių.  

Business, Energy and Industrial 
Strategy Committee 
 
How to boost the UK 
semiconductor industry – Business 
Committee to question experts - 
Committees - UK Parliament 

06-15 Londono technologijų savaitės metu paskelbta, kad Vyriausybė ketina investuoti 743,5 mln. GBP į rytojaus technologijas. Taip siekiama  

užtikrinti JK, kaip pasaulinės mokslo supervalstybės, vietą. Lėšos rems naujovių kūrimą nuo autonominių transporto priemonių iki 

orlaivių laboratorijų. 

Government funding boost for life-
changing technologies - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
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06-14 JK ir Singapūro skaitmeninės ekonomikos susitarimas (DEA) yra novatoriškiausias pasaulyje prekybos susitarimas, apimantis 

skaitmeninę prekybą paslaugomis ir prekėmis visoje ekonomikoje. Kaip dvi pažangiausios skaitmeninės prekybos šalys, JK ir 

Singapūras pasiekė novatorišką tarptautinį susitarimą, kuris yra gilesnis ir platesnis nei ankstesni prekybos susitarimai, apimantys 

šiuolaikinę skaitmeninę ekonomiką. 

UK-Singapore Digital Economy 
Agreement explainer - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
 

06-15 Išleista nauja JK gynybos Dirbtinio intelekto strategija, kuri atspindi GBR požiūrį į ambicingą, tvarų ir atsakingą dirbtinio intelekto 

naudojimą.  Kuriamas naujas gynybos dirbtinio intelekto centras, kuris bus atsakingas už DI inovacijas ir technologijas ginkluotosiose 

pajėgose.  Siekiama, kad JK būtų lyderiai gynybos dirbtinio intelekto srityje.   

Defence_Artificial_Intelligence_Stra
tegy.pdf (publishing.service.gov.uk) 

06-23 Lordų Rūmų Europos reikalų komitetas paskelbė ataskaitą apie JK ir ES santykius finansinių paslaugų srityje. Ataskaitoje daroma 

išvada, kad finansinių paslaugų perspektyvos po „Brexit“ atrodo gana teigiamos, nes dėl „Brexit“ iš JK į ES persikėlė daug mažiau 

darbo vietų finansinių paslaugų srityje, nei tikėtasi. Tačiau ji ragina vyriausybę atsižvelgti į bendradarbiavimo ir konstruktyvių santykių 

su ES svarbą finansinių paslaugų srityje. Ji ypač apgailestauja dėl to, kad nėra susitarimo memorandumo, ir taip pat ragina JK 

vyriausybę neignoruoti fakto, kad ES yra pagrindinė ekonominė partnerė. Įdomu tai, kad ataskaitoje daroma išvada, kad JK vyriausybė 

nenori visapusiškai įsitraukti į JK ir ES santykių svarbą arba pripažinti, kad įvykiai ES vis dar turi reikšmės JK. 

The UK-EU relationship in financial 
services (parliament.uk) 

06-21 Bendruomenių rūmai publikuoja apžvalgą apie JK pramonės šakas, kuriuose buvo lyginamas pagrindinis paslaugų pramonės įnašas 

su gamyba. 2021 m. paslaugų pramonės šakos (pvz., mažmeninė prekyba, laisvalaikio sektorius, profesionalios paslaugos, verslo 

administravimas ir finansai) JK ekonomikai atnešė 1,7 trilijonus GBP BPV, t.y. 80% visos JK bendrosios pridėtinės vertės. Gamybos 

pramonė sudarė 203 mlrd. GBP BVP, t.y. 10 % visos JK. Statybos sektoriaus produkcija sudarė 129 mlrd. GBP, t.y. 6% BPV. 2022 m. 

kovo mėn. paslaugų pramonėje buvo sukurta 30,0 mln. darbo vietų, t.y. maždaug 84% JK darbuotojų. Gamybos pramonėje buvo 2,6 

mln. darbo vietų, t.y. 7% JK darbo vietų. Statybų pramonėje dirbo 2,3 mln. darbo vietų, t.y. 6% darbo vietų.  

 

JK regionai ir šalys iš esmės turi panašią į JK pramonės struktūrą, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad 2020 m. gamybos pramonė 

sudarė 17% Velso ir Rytų Midlendo ekonomikos produkcijos, palyginti su 10% JK apskritai; paslaugų pramonė sudarė 93% Londono 

ekonominės produkcijos, palyginti su 80% JK. Pramonės dydžiui 2020 m. įtakos turėjo Covid-19 pandemija: ypač neigiamai paveikė 

apgyvendinimo ir maisto, meno ir pramogų bei kitų paslaugų sektorius. 

Industries in the UK - House of 
Commons Library (parliament.uk) 

Bendra ekonominė informacija  
 

 JK prekybos ir investicijų statistika (eksportas, importas, prekyba, investicijos ir kt.). Official statistics overview: Trade 
and investment core statistics book 
- GOV.UK (www.gov.uk) 

 2022 m. kovo mėn. JK prekybos statistika. UK trade in numbers (web version) 
- GOV.UK (www.gov.uk) 

06-27 Po ilgų debatų Parlamente dėl teisės akto projekto, kuris leis netaikyti tam tikrų ES-JK Išstojimo sutarties Šiaurės Airijos (NI) protokolo 

nuostatų, II-asis jo svarstymas buvo patvirtintas 295 balsais „už“ (221 buvo „prieš“). Toliau įstatymo projekto laukia svarstymas 

newbook.book (parliament.uk) 
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komitetuose ir Lordų rūmuose, kur tikimasi daugiau kritikos. ES Komisijos pirmininkės pavaduotojas M. Šefčovič savo kalboje Londone 

kvietė „užbaigti Brexit“, duodamas suprasti JK Vyriausybei, kad kovos dėl Protokolo nereikalingos.  

06-13 Balandžio mėn. JK ekonomika susitraukė 0,3 proc. Pirmą kartą nuo 2021 m. sausio mėn. susitraukė visi sektoriai: -0,3 proc. sveikatos 

apsaugos paslaugos (baigėsi Covid-19 testavimo ir sekimo programa), -0,6 proc. gamyba dėl kainų augimo ir tiekimo grandinių 

trūkumo, statybos mažėjo -0,4 proc. Paskelbus šias naujienas GBP nukrito į dvejų metų žemumas lyginant su JAV dol. 

 

CBI reikalauja, kad Vyriausybė imtųsi skubių priemonių užkirsti kelią ekonomikos smukimui, kurį gali įtakoti infliacija.  

 

Shock contraction of 0.3% for UK 
economy in April as CBI demands 
'vital actions' to prevent recession | 
Business News | Sky News 
 
UK economy shrinks for second 
month in a row | Business | The 
Times 
 
Sterling falls to 2-year low against 
dollar after UK economy contracts | 
Financial Times 

06-22 Gegužės mėn. užfiksuota 9,1 proc. infliacija, kuri yra aukščiausia JK per 40 m. Pranešama, kad augančios maisto ir nealkoholinių 

gėrimų kainos prisidėjo prie tolesnio infliacijos augimo. Ekonomistai prognozuoja, kad š.m. rudenį infliacija JK pasieks dvigubą skaičių. 

Anglijos bankas teigia, kad spalio mėn. infliacija sieks/ viršys 11 proc., t.y. gerokai daugiau nei bet kurioje G7 šalyje.  

UK inflation hits 40-year high of 
9.1% as food prices jump | 
Financial Times (ft.com) 

06-09 

 

 

06-08 

JK MP B. Johnson skelbia, kad svarbiausias prioritetas - JK ekonomikos augimo skatinimas. JK MP kitą savaitę ruošiasi paskelbti 

planą kaip kovoti su augančiomis pragyvenimo išlaidomis JK kartu vienijant šalį ir skatinant ekonomiką JK regionuose. Tokiu būdu B. 

Johnson nori parodyti, kad gali efektyviai tvarkyti šalies ekonomiką.  

Prime Minister to promise a return 
to a strong, healthy UK economy - 
GOV.UK (www.gov.uk) 

 
Boris Johnson makes boosting 
economic growth his top priority | 
Financial Times (ft.com) 

06-09 2022 m. JK ekonomika augs 3,6 proc., 2023 m. prognozuojama ekonomikos stagnacija. Aukšta infliacija, augantys mokesčiai ir 

palūkanos mažina gyventojų pajamas, kas neigiamai veikia vartojimą.  

 

EBPO prognozuoja, kad iki 2024 m. Didžiojoje Britanijoje išsilaikys aukščiausia infliacija tarp G7 šalių narių. Kaip ir daugelis žemyninės 

Europos šalių, JK susiduria su didžiuliu energijos kainų augimu, tačiau Didžioji Britanija taip pat kovoja su sparčiu kitų prekių ir paslaugų 

kainų kilimu. Energijos kainos – 3,5 proc. prisidėjo prie JK balandžio mėn. infliacijos, kuri siekė 9 proc.  

 

Prognozuojama, kad 2022 m. pab. infliacija viršys 10 proc., o 2023 m. infliacija sieks 7,4 proc. EBPO rekomenduoja JK Vyriausybei 

normalizuoti monetarinę politiką, tikimasi, kad 2023 m. Anglijos bankas didins palūkanų normas iki 2,5 proc.  

UK set for highest inflation among 
G7 until 2024, say economists | 
Financial Times (ft.com) 

06-09 Britų komercijos rūmai (BCC) prognozuoja, kad 2022 m. JK ekonomikos augimas sustos. BCC sumažino ekonomikos augimo prognozę 

nuo 3,6 proc. iki 3,5 proc. IV ketv. infliacija sieks 10 proc. Investicijų augimo prognozė 2022 m. sumažinta nuo 3,5 proc. iki 1,8 proc.  

UK economic growth will 'grind to a 

halt' and 10% inflation on the way, 

says British Chambers of 

Commerce | Business News | Sky 

News 
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06-16 Siekdamas pažaboti infliaciją, Anglijos bankas pakėlė bazinę palūkanų normą 0,25 proc. iki 1,25 proc. BoE prognozuoja, kad infliacija 

spalio mėn. pasieks 11 proc., t.y. daugiau, nei buvo prognozuota gegužės mėn. Vartotojų prekių ir paslaugų kainos JK auga sparčiau 

nei JAV ir euro zonos šalyse.  

Bank of England raises interest 

rates by 0.25 percentage points | 

Financial Times (ft.com) 

06-10 Visuomenės pasitikėjimas Anglijos banku nukrito į rekordines žemumas. Britai tikisi, kad aukšta infliacija išliks ateinančius penkis 

metus. Gegužės mėn. 28 proc. JK visuomenės buvo nepatenkinti centrinio banko priemonėmis suvaldant infliaciją, parodė Anglijos 

banko tyrimas.  

Public satisfaction with Bank of 

England falls to lowest on record | 

Financial Times (ft.com) 

06-20 Praėjus 6 metams po JK referendumo dėl narystės ES „Financial Times“ apžvelgia ekonominę „Brexit“ kainą: 2023 m. prognozuojamas 

mažiausias BVP augimas tarp G20 narių (išskyrus RU), mažesnės užsienio investicijos, svaro nuvertėjimas ir lėčiausias prekybos 

atsigavimas po pandemijos tarp G7 šalių. Pastebima, kad „Brexit“ tema tampa tabu JK MP, Iždo kancleriui ir Anglijos banko vadovui, 

tačiau jie nepamiršta pabrėžti „Brexit“ naudų.  

The deafening silence over Brexit’s 

economic fallout | Financial Times 

(ft.com) 

06-15 Astono universiteto studija atskleidė, kad 2021 m. I-II ketv. JK eksportas į ES nukrito 15,6 proc. arba 12,4 mlrd. GBP. ES sveikatos ir 

aplinkos apsaugos standartai maisto ir chemikalų produkcijai, SPS (poveikis sudarė 13,7 proc.) ir techninės specifikacijos mašinoms, 

TBT (poveikis 1,9 proc.) labiausiai paveikė britų eksportą. Britų prekybos rūmų atstovai teigia, kad studija sutampa su Rūmų išvadomis, 

jog SPS reikalavimai labiausiai veikia JK eksportą į ES.  

Brexit trade friction caused 15% fall 
in UK-EU exports in first half of 
2021 | Financial Times (ft.com) 

06-06 Europos reformų centro (CER) analizė atskleidė, kad dėl „Brexit” JK BVP (mažesnės mokestinės pajamos) 2021 m. IV ketv. buvo 5,2 

proc. mažesnis. Investicijų sulaukta 13,7 proc. mažiau, prekyba smuko 13,6 proc. „Brexit“ įtaka prekybai paslaugomis nėra aiški.  

What can we know about the cost of 

Brexit so far? | Centre for European 

Reform (cer.eu) 

06-07 JK regionai po pandemijos atsigauna nevienodai. JK Nacionalinis statistikos ofisas praneša, kad Londono ir Šiaurės Airijos regionų 

ekonomikos atsigauna sparčiausiai ir sugrįžo į priešpandeminį lygį 2022 m. I-II ketv.   

 

Model-based early estimates of 

regional gross value added in 

England, Wales, Scotland, and 

Northern Ireland - Office for National 

Statistics (ons.gov.uk) 

 

London’s recovery outstrips rest of 

UK in blow to levelling up agenda | 

Financial Times (ft.com) 

06-06 JK prasidėjo 6 mėnesius truksiantis eksperimentas: 4 darbo dienų savaitė. Bandomojoje studijoje, kurios metu už 80% darbo valandų 

bus mokamas 100% darbo užmokestis, dalyvaus 70 kompanijų. Eksperimentą koordinuoja Oksfordo universiteto, Kembridžo 

universiteto ir Bostono koledžo akademikai drauge su tyrimų centru „Autonomy“. 

The workers getting 100% pay for 

80% of the hours - BBC News 

 
Four-day week jobs rise by 90% as 

UK companies begin trial | UK News 

| Sky News 

06-03 JK užaugins mažiau nei pusę įprastino agurkų ir saldžiųjų pipirų derliaus šiais metais po to kai daugelis augintojų nusprendė sumažinti 

derlių dėl augančių energijos kainų ir darbuotojų trūkumo. Iki šiol JK buvo pagaminama 20 proc. šalyje suvartojamų agurkų ir pipirų. 

UK cucumber and pepper crops 

face energy and labour crunch | 

Financial Times (ft.com) 



06-09 JK didžiausia profsąjunga „Unison“ įspėja apie viešojo sektoriaus streikus, jei JK Vyriausybė nepaisys raginimų šiais metais didinti 

NHS ir vietos valdžios darbuotojų atlyginimus.  

Unison warns of public-sector 

strikes unless pay deals match cost 

of living | Financial Times (ft.com) 

06-03 Nuo finansų krizės pintos kaina JK kaina pakilo daugiau nei 70%. Remiantis CGA duomenimis, vidutinė alaus pintos kaina pakilo nuo 

2,30 £ 2008 m. iki 3,95 £ šiais metais. Barų įmonės įspėja apie tolesnį kainų kilimą dėl išaugusių miežių gamybos kaštų, kuriems 

padarė įtaką karas Ukrainoje. 

Price of UK pint up more than 70% 

since financial crisis | Financial 

Times (ft.com) 

06-13 Bendra Portugalijos ir Didžiosios Britanijos deklaracija siekiama išvengti dvigubo prekybos apmokestinimo ir sudarytas dvišalis 

susitarimas gynybos srityje. Portugalija ir Jungtinė Karalystė „stiprins bendradarbiavimą gynybos srityje, užbaigdamos derybas ir 

pasirašydamos naują dvišalį gynybos susitarimą“, pabrėžiama bendros Portugalijos ir Didžiosios Britanijos deklaracijos skyriuje dėl 

saugumo. Prekybos požiūriu Londono ir Lisabonos vyriausybės nori ne tik išvengti dvigubo apmokestinimo, bet ir „dalytis informacija 

apie prekybos ir investicijų srautus dvišaliu lygiu, taip pat apie esamas kliūtis“. Siekiama bendrų Portugalijos investicijų ir užsienio 

prekybos agentūros (AICEP) ir Didžiosios Britanijos tarptautinės prekybos departamento (DIT) iniciatyvų ir projektų, kad būtų sudarytos 

geriausios sąlygos abiejų šalių verslo subjektams. 

UK–Portugal Joint Declaration on 
Bilateral Cooperation - GOV.UK 
(www.gov.uk) 

06-23 JK pradėjo laisvosios prekybos derybas tarp JK ir Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo tarybos (GCC), kurią sudaro 

Bahreinas, Kuveitas, Omanas, Kataras, Saudo Arabija ir JAE. Tikimasi, kad susitarimas turės naudos JK maisto ir gėrimų, gamybos ir 

atsinaujinančios energijos sektoriams. JK vyriausybė skaičiuoja, kad šis sandoris JK ekonomiką papildytų mažiausiai 1,6 mlrd. GBP 

per metus ir paskatintų naujų darbo vietų kūrimą pagrindinėse pramonės šakose.  

UK launches ambitious trade deal 
with Gulf nations - GOV.UK 
(www.gov.uk) 

06-06 NVO „UK in a Changing Europe” išsamiau išnagrinėjo JK planus dėl paskelbto „Brexit Freedoms“ įstatymo, kuris, kaip pranešama, 

įvesti „saulėlydžio sąlygas“ iki 1 500 JK veikiančių ES teisės aktų. Tai kelia klausimų dėl praktiškumo; įmonių atitikties išlaidos; rizika, 

kad įstatymų knygoje atsiras spragų, jei taisyklės nustoja galioti prieš jas pakeičiant; teisinis neapibrėžtumas, kuris gali atgrasyti nuo 

tarptautinių investicijų; poveikis decentralizuotai administracijai ir prieštarauja vyriausybės planams sumažinti valstybės tarnybą 20 

proc., kuomet valstybės tarnautojų prašoma peržiūrėti, nustatyti (ir daugeliu atvejų parengti pataisymų ar pakeitimų projektus) iki 1 500 

teisės aktų, kurie bus labai daug darbo jėgos. ir daug laiko reikalaujantis darbas. 

Brexit opportunities: Jacob Rees-
Mogg is going the wrong way about 
seizing them - UK in a changing 
Europe (ukandeu.ac.uk) 

06-26 G7 viršūnių susitikime paskelbta, kad RU aukso eksportas nebus leidžiamas į JK, Kanadą, JAV ir Japoniją. Birželio 29 d. JK paskelbė 

apie naujas sankcijas Putino artimiesiems. Pažymima, kad JK vyriausybė  veikia kartu su tarptautiniais sąjungininkais, siekdama įvesti 

naujas priemones, kurios neleis RU naudotis JK patikos paslaugomis, kurios leidžia asmeniui ar verslui valdyti kito turtą. 

UK sanctions Russian gold exports 
- GOV.UK (www.gov.uk) 

06-13 Pristatyta JK maisto sektoriaus strategija, kuria siekiama skatinti vietos žemės ūkio maisto produktų gamybą, stiprinti maisto produktų 

tiekimo grandines, užtikrinti aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą žemės ūkio maisto ir jūros gėrybių sektoriuose, garantuoti 

aukštesnės kokybės maisto produktų pasirinkimą JK gyventojams ir gerinti gyventojų sveikatą bei skatinti tvaresnę mitybą.  

Žemės ūkio ir maisto sektorius - didžiausia JK pramonės šaka, didesnė už JK automobilių ir aviacijos sektorius sudėjus.  JK žemės 

ūkio maisto ir jūros gėrybių sektoriai kasmet uždirba daugiau kaip 120 mlrd. GBP vertės JK ekonomikai, dirba 4,1 mln. darbuotojų (13 

proc. JK dirbančiųjų). 2020 m. JK maisto ir gėrimų eksportas siekė 21 mlrd. GBP. Pastaruosius 20 m. JK pagaminama 75 proc. 

Government food strategy - 
GOV.UK (www.gov.uk) 
 
JK maisto sektoriaus statistika 



suvartojamų produktų. JK beveik visiškai apsirūpina kviečiais, daugelių rūšių mėsų, kiaušiniais ir kai kuriomis daržovėmis. Naująja 

maisto strategija siekiama šią tendenciją išlaikyti.  

06-27 JK Vyriausybė nesutaria dėl ministro pirmininko plano įvesti plieno tarifus besivystančioms šalims, nes baiminasi, kad tai pažeis PPO 

taisykles ir sukels atsakomųjų veiksmų iš šalių, įskaitant Indiją, Turkiją ir Pietų Korėją. Johnsonas gynė šį žingsnį sakydamas, kad 

plieno pramonė išgyvena sunkų laikotarpį dėl kylančių energijos kainų ir kad panaši politika taikoma ir kitose ES šalyse. Leiboristai 

remia vyriausybę šiuo klausimu. 

Boris Johnson to break 
international law over steel tariffs | 
News | The Times 

06-24 JK vartotojų pasitikėjimas nukrito iki žemiausio lygio per pastaruosius 50 m., kadangi sparčiai auganti infliacija paveikia namų ūkių 

finansus ir ekonomiką bendrai. Tyrimų bendrovės GfK paskelbti duomenys paskelbti kitą dieną po to, kai oficialūs duomenys atskleidė, 

kad JK vyriausybės skolos palūkanos praėjusį mėnesį pasiekė didžiausią visų laikų lygį. 

UK consumer confidence falls to 
lowest level since records began | 
Financial Times (ft.com) 

06-30 2022 m. JK prekybos rodikliai pasiekė prasčiausią lygį. Silpni JK eksporto rezultatai ir importo padidėjimas išryškina ekonominį „Brexit“ 

poveikį. Skaičiai sutampa su akademiniais tyrimais, rodančiais eksporto nuosmukį nuo 2021 m., kai JK pasitraukė iš ES bendros ios 

rinkos ir buvo įvesta nauja sienų kontrolė. Paulas Dalesas, „Capital Economics“ vyriausiasis ekonomistas, teigia, kad labiaus iai 

pastebimas buvo 4,4 proc. eksporto sumažėjimas ir 10,4 proc. importo padidėjimas. 

 

Anglijos banko vadovas perspėjo, kad JK ekonomika labiau kenčia nuo energetikos krizės nei kitų šalių, todėl aukštesnė infliacija JK 

išliks ilgiau. 

UK trade performance falls to worst 
level on record in first quarter | 
Financial Times (ft.com) 

06-30 Pranešime metiniame JK prekybos rūmų renginyje Tarptautinės prekybos sekretorė Anne-Marie Trevelyan praneša apie planus 

panaikinti apie 100 prekybos kliūčių. 

International Trade Secretary 
speech to British Chambers of 
Commerce Annual Conference - 
GOV.UK (www.gov.uk) 

06-23 Lordas Frostas pasakė pagrindinę kalbą kasmetinėje nevyriausybinės organizacijos „UK in a Changing Europe” konferencijoje. Jis 

tvirtino, kad „Brexit“ veikia, tačiau turi būti užbaigtas. Pagrindiniai aspektai: 1) „Brexit“ - demokratija (kontrolės susigrąžinimas); 2) 

„Brexit“ dar nebaigtas (neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai, ETT jurisdikcija, NIP); 3) Brexit turėjo mažai įtakos ekonomikai; 4) Brexit 

nėra pabaiga, o nacionalinio atsinaujinimo pradžia; ir 5) kiti veikėjai, įskaitant ES ir JAV, nenori, kad „Brexit“ būtų sėkmingas. 

 

Lord David Frost keynote - Brexit 
six years on: is it working? - UK in 
a changing Europe 
(ukandeu.ac.uk) 
 
Brexit is working and naysayers 
have axes to grind, claims David 
Frost | Brexit | The Guardian 

06-30 Naujausios apklausos rodo, kad vis daugiau britų mano, kad „Brexit“ buvo klaida. 49 proc. mano, kad tai buvo klaida, palyginti su 38 

proc., kurie teigia, kad tai buvo teisingas sprendimas, 13 proc. „nežino“. Atotrūkis tarp tų, kurie mano, kad buvo „neteisinga“ balsuoti 

už pasitraukimą, palyginti su „teisinga“, 2022 m. pirmą kartą išaugo iki dviženklio skaičiaus ir pasiekė ~10 proc. 

Brexit: More Britons now say UK 
was wrong to quit the EU | Evening 
Standard 

06-27 Premjeras B. Johnson Vokietijoje vykusio G7 viršūnių susitikimo metu akcentavo Rusijos karo sukeltą pasaulio maisto krizę, kvietė 

partnerius kartu ieškoti sprendimų grūdams iš Ukrainos išgabenti. JK skirs 1,5 mlrd. GBP testavimo sistemai sukurti, kuri padės 

nustatyti Rusijos pasaulio rinkose parduodamų grūdinių kultūrų kilmę, t.y. ar jie nebuvo pavogti iš Ukrainos.  

PM to tell G7 leaders: we must end 
Putin's stranglehold on food prices 
- GOV.UK (www.gov.uk) 

 

 


