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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)

07-18

JK Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento (angl. DEFRA, ŽŪM atitikmuo) paskelbė vaisių ir daržovių importo į JK taisyklių
atnaujinimą. Detali informacija pagal konkrečius produktus nuorodoje.

Importing and exporting fresh fruit
and vegetables - GOV.UK
(www.gov.uk)

07-14

DEFRA paskelbė ataskaitą apie žemės ūkio sektorių JK 2021 metais. Detali informacija įvairiais pjūviais.

Agriculture in the United Kingdom
2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

07-03

Dėl darbo jėgos trūkumo atsirado „katastrofiškas“ maisto švaistymas ir iškilo pavojus pasėliams, perspėja JK ūkininkai, kurie pradeda
vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo sezoną. Ribotas sezoninių vizų skaičius užsienio darbuotojams kelia grėsmę sektoriaus
susitraukimui ir galimam ūkių bankrotui, teigia JK ūkininkai, nors JK maisto sektoriaus strategijoje nurodytas tikslas gamybą padidinti.

Labour shortfall leading to
‘catastrophic’ food waste, UK
farmers warn | Financial Times
(ft.com)

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija

07-05

JK vyriausybė įvedė naujas ekonomines, prekybos ir transporto sankcijas Baltarusijai dėl jos aktyvios paramos V. Putino karui
Ukrainoje, kurios numato importo ir eksporto draudimus prekėms, kurių vertė siekia apie 60 mln. GBP. Draudžiama eksportuoti naftos
perdirbimo produktus, technologijas ir prabangos prekes bei importuoti geležies ir plieno produktus iš Baltarusijos. JK vyriausybė taip
pat riboja Baltarusijos prieigą prie JK pasaulinio lygio finansinių paslaugų sektoriaus. JK praktiškai kas savaitę papildo sankcijų RU
sąrašą. Visa sankcijų vertė siekia 4 mlrd. GBP, sankcionuota 1000 asmenų ir 100 įstaigų/įmonių.

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai
JK gyvybės mokslų sektoriaus institucijos ir agentūros.

The UK Sanctions List - GOV.UK
(www.gov.uk)

UK life sciences support - GOV.UK
(www.gov.uk)
Healthcare and life sciences great.gov.uk international
UK politicians raise alarm over
Chinese CCTV providers |
Financial Times (ft.com)

07-04

Raginama JK uždrausti prekiauti ir naudoti dviejų Kinijos kompanijų – „Hikvision“ ir „Dahua“ – stebėjimo įrangą. „Hikvision“ ir „Dahua“
įtrauktos į JAV juodąjį sąrašą dėl jų įrangos naudojimo represuojant uigūrų mažumos atstovus Kinijoje.

06-28

JK skiria paramą UA mokslo ir technologijų sektoriui. Kovo mėn. startavo „Researchers at Risk“ programa su 3 mln. GBP, pagal kurią
UA mokslininkai galėjo atvykti į JK ir vykdyti mokslinę veiklą. Dabar šis fondas padidintas iki 9,8 mln. GBP. Mokslininkai bus remiami
keletą metų. JK vyriausybė taip pat skirs finansavimą paremti bendradarbiavimą tarp JK ir UA universitetų.

07-20

JK vyriausybė paskelbė „planą B“, jei JK negalėtų prisijungti prie Europos horizonto ir kitų ES programų. Pagrindinis dėmesys skiriamas
trumpalaikei paramai, kuri būtų skiriama nuo rudens.

Government publishes proposals
for package of transitional
measures to support research and
innovation sector affected by
Horizon Europe delays - GOV.UK
(www.gov.uk)

07-18

JK Vyriausybė ir bepiločių orlaivių sektorius bendradarbiaus siekiant, kad komerciniai dronai JK iki 2030 m. taptų įprastu dalyku.
Didžiulis bepiločių orlaivių rinkos potencialas JK ekonomikai iki 2030 m. gali atnešti 45 mlrd. GBP ir sumažinti išmetamų teršalų kiekį.

Advancing airborne autonomy: use
of commercial drones in the UK GOV.UK (www.gov.uk)

Energetika, transportas, aplinka ir klimato kaita, žaliosios technologijos, kibernetinis saugumas
07-07 „National Grid“ parengė planus dėl 54 mlrd. GBP vertės JK elektros tinklo atnaujinimo – tai didžiausia investicija nuo septintojo
dešimtmečio, siekiant palengvinti sparčią jūros vėjo energijos plėtrą. Vyriausybė nori, kad iki 2030 m. veiktų 50 GW jūros vėjo jėgainių,
palyginti su 10 GW šiuo metu. Naujasis tinklas užtikrintų papildomus 23 GW pajėgumus. Tai patenkintų beveik du trečdalius dabartinio
JK elektros poreikio. Tai pirmas bandymas koordinuoti vėjo jėgainių parkų jūroje jungčių plėtrą ir viena didžiausių kada nors įgyvendintų
civilinės infrastruktūros programų JK.
07-18

Elektros sistemos operatoriaus ateities energetikos scenarijų tyrime apibrėžiami keturi skirtingi JK energijos ateities būdai iki 2050 m.
Ataskaitoje nagrinėjama, kaip skirtingos energijos sistemos dalys gali padėti sumažinti išmetamų teršalų kiekį visoje ekonomikoje –
tiek naudojant išmaniąsias, tiek skaitmenines technologijas, elektrifikavimą, naujų vandenilio naudojimo galimybių diegimą arba anglies
surinkimo ir saugojimo įtraukimą į pramonės sektorius ir kt.

National Grid lays out plans for
£54bn upgrade to UK energy
network | Financial Times (ft.com)

Navigating to a Net Zero British
energy system for all | National
Grid ESO

07-11

JK verslo ir energetikos sekretorius paskelbė apie 5 mln. GBP paramos fondą, skirtą UA civilinio branduolinio sektoriaus saugos ir
saugumo įrangai. Iš JK civilinės branduolinės paramos fondo UA bus teikiamos itin svarbios prekės, tarp kurių gali būti asmeninės
apsaugos priemonės, ryšių sistemos, radiacijos stebėjimo įranga. Tai leis visiškai atkurti reikalingą aukštą saugos ir saugumo lygį
Černobylio ir kitose Ukrainos AE.

UK provides increased support for
Ukraine's energy sector - GOV.UK
(www.gov.uk)

07-01

Londono Sičio oro uostas paskelbė planus dėl skrydžių plėtros, kuria siekiama leisti daugiau savaitgalio skrydžių. Siekiama iki 2031
m. padidinti keleivių skaičių nuo dabartinių 6,5 mln. iki 9 mln.

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

07-14

„Emirates“ oro linijų bendrovė atsisakė sumažinti skrydžių iš Heathrow oro uosto skaičių ir apkaltino oro uosto vadovybę
nekompetencija. Komentaruose žiniasklaidai aviakompanija tvirtina, kad ji pasirengė keleivių skaičiaus padidėjimui, o oro uostas to
nepadarė. Kai kurie JK oro uostai paskelbė apie keleivių skaičiaus mažinimą vasaros laikotarpiu, siekdami suvaldyti skrydžių
sutrikimus.

Emirates slams Heathrow decision
to limit flights as ‘airmageddon’ |
Financial Times (ft.com)

07-27

JK vėl streikavo transporto (geležinkelių) darbuotojai, kurie nesutinka su per mažu atlyginimų kėlimu (4%) ir per lėtai gerinamomis
darbo sąlygomis. Skelbiama, kad nesant progreso derybose su darbdaviais, streikai bus atnaujinti rugpjūtį. Apie streikus dėl
nepakankamo atlyginimų augimo paskelbė ir nacionalinės komunikacijos įmonės BT darbuotojai. Naujai pristatytoje Sveikatos ir
socialinių reikalų komiteto ataskaitoje įspėjama apie krizę nacionalinėje sveikatos sistemoje NHS dėl beprecedenčio darbuotojų
stygiaus.

Train strikes: UK railways disrupted
again as workers take action over
pay and conditions | Rail strikes |
The Guardian

Startuoliai, fintech, informacinės ir ryšių technologijos, inžinerija ir kt. technologijos
06-30 Fintech plėtros JK metinė apžvalga. Fintech sektorius – vienas didžiausių JK paslaugų eksportuotojų (2020 m. fintech sektoriaus
prekybos perteklius sudarė 90,5 mlrd. GBP t.y. daugiau nei visų kitų JK sektorių prekybos perteklius sudėjus) ir sumoka daugiausiai
mokesčių (75,6 mlrd. GBP per 2019-2020 m. arba 10 proc. visų JK mokesčių). 2021 m. finansinės ir susijusios paslaugos prie JK
bendrosios pridėtinės vertės (BPV) prisidėjo 261 mlrd. GBP (12 proc.). Fintech sektoriuje dirba 2,2 mln. darbuotojų (2/3 šių darbų už
Londono).

key-facts-about-uk-based-financialand-related-professional-services2022.pdf (thecityuk.com)

JK vyriausybė dar dviem mėnesiams atidėjo galutinį sprendimą, ar leisti Kinijos bendrovei „Wingtech“ įsigyti didžiausią Didžiosios
Britanijos puslaidininkių gamyklą „Newport Wafer Fab“. „Newport Wafer Fab“, IQE, „SPTS Technologies“ ir „Microchip“ įmonės sudaro
Velso puslaidininkių klasterį.

Decision on Newport Wafer Fab
deal hit by fresh delay | Financial
Times (ft.com)

JK technologijų sektoriuje trūksta talentingų darbuotojų, o tai gali „slopinti ekonomikos augimą“. Praėjusiais metais buvo daugiau nei
du milijonai JK laisvų darbo vietų technologijų srityje, daugiau nei bet kurioje kitoje darbo srityje, tačiau pramonės koalicija teigia, kad
beveik 12 milijonų darbuotojų trūksta esminių skaitmeninių įgūdžių.
Bendra ekonominė informacija

UK tech talent shortage threatens
to stifle growth in the industry BBC News
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07-15

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)
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2022 m. gegužės mėn. JK prekybos statistika.

UK trade in numbers (web version)
- GOV.UK (www.gov.uk)

Nacionalinio statistikos biuro duomenimis, JK ekonomika gegužės mėn. netikėtai augo 0,5 proc. Prie ekonomikos augimo prisidėjo visi
sektoriai, įskaitant statybų, kelionių ir gamybos sektorius.
JK skola artėja prie netvarumo ribos, nebent būtų sugriežtintos išlaidos ir didinami mokesčiai. Biudžeto atsakomybės biuras (OBR)
pažymi, kad augančios energijos kainos ir senėjanti visuomenė gali paspartinti JK ekonomikos nuosmukį.

GDP monthly estimate, UK - Office
for National Statistics (ons.gov.uk)

Infliacijos lygis pasiekė naują 40 m. aukštumas. JK vartotojų kainų infliacija birželį pasiekė 9,4% metinį rodiklį, palyginti su gegužės
mėnesio 9,1%, pranešė Nacionalinės statistikos biuras (ONS). Tai reiškia, kad JK birželio mėnesį buvo didžiausia infliacija tarp G7
ekonomikų - Kanada ir Japonija dar nepateikė birželio duomenų, tačiau nei viena, nei kita greičiausiai nepriartės prie JK kainų augimo.
Dėl didėjančios infliacijos JK vyriausybės skolos palūkanos birželio mėnesį pasiekė didžiausią rekordinę sumą. Vyriausybės sumokėtos
palūkanos už praėjusį mėnesį pasiekė 19,4 mlrd. GBP. Tai privertė vyriausybę skolintis, ir pasak Nacionalinės statistikos biuro,
skolinimasis per mėnesį sudarė 22,9 mlrd. GBP, 4,1 mlrd. GBP daugiau nei prieš metus.
TVF perspėjo, jog JK kitais metais turėtų lėčiausiai augti tarp turtingiausių didžiojo septyneto (G7) ekonomikų. Ji prognozuoja, kad JK
augimas 2023 m. sumažės iki 0,5 proc., o tai yra daug mažesnis nei balandžio mėnesį prognozuotas 1,2 proc. augimas.
Parlamento Iždo komitetas ragina iš naujo, koordinuotai sutelkti dėmesį į ilgalaikį JK ekonomikos augimą. Daroma išvada, kad didelę
šalies produktyvumo trūkumo dalį lemia žemo našumo mažos įmonės. Komitetas taip pat pakartojo esantis nusivylęs dėl atidėto
sprendimo skirti 22 mlrd. GBP moksliniams tyrimams ir plėtrai. Našumo padidinimas labai svarbus norint paspartinti ekonomikos
augimą ir paskatinti didesnes verslo investicijas JK.
JK verslo lyderiai sveikino B. Johnsono sprendimą atsistatydinti kaip progą nutraukti pastarojo meto politinį nestabilumą, ragindami
skubų perėjimą prie naujos Vyriausybės, kuri padėtų įmonėms susidoroti su sparčiai augančia infliacija ir ekonomikos recesijos grėsme.

Inflation at 40-year high of 9.4% as
cost of living crisis mounts – BBC
News

Svaro kursas šoktelėjo aukštyn, MP B. Johnsonui paskelbus apie atsistatydinimą, tačiau analitikai perspėja, kad neramumai toli gražu
nesibaigė dėl politinio netikrumo. GBP vertė JAV dol. atžvilgiu pakilo net 0,8 proc. po chaotiškų dviejų dienų, per kurias atsistatydino
daugiau nei 50 vyriausybės ministrų. GBP kursas pasiekė aukščiausią 1,2023 JAV dol., o EUR atžvilgiu taip pat pasiekė aukščiausią
šešių savaičių – 1,1821 EUR lygį.

Pound climbs as UK prime minister
Boris Johnson resigns | Financial
Times (ft.com)

07-06 GBP kursas dolerio atžvilgiu buvo nukritęs iki žemiausio lygio per dvejus metus.

Pound slides to two-year low
against the dollar - BBC News

UK government debt on
unsustainable path unless taxes
hiked, says OBR - BBC News

Inflation pushes UK government
interest costs in June to fresh
record - BBC News
IMF: UK set for slowest growth of
G7 economies in 2023 - BBC News
Jobs, growth, and productivity after
coronavirus (parliament.uk)

Stuart Rose says business needs
quick successor to ‘lame duck’ PM
Johnson | Business | The Guardian
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Anglijos bankas (BoE) įspėja, jog JK ir viso pasaulio ekonominės perspektyvos „materialiai pablogėjo“. Balandžio mėn. JK namų ūkių
sąskaitos už energiją šoktelėjo 54 proc. iki 1,971 GBP, š.m. spalį gyventojų sąskaitos už energiją augs iki 2800 GBP. Infliacija šiais
metais viršys 11 proc. Nors BoE tvirtina, kad JK bankų sektorius yra gerai pasirengęs susidoroti su ekonomikos nuosmukiu, tačiau iki
2023 m. liepos mėn. JK bankai turi padidinti rezervą krizėms amortizuoti iki 2 proc. savo turto. Rugsėjo mėn. BoE vykdys testus, skirtus
įvertinti bankų galimybes išgyventi krizes.
BoE prognozės ir komentarai: i) BVP lydis 2021 m. pab. toks kaip BoE prognozavo, tačiau infliacija gerokai viršijo prognozes; ii) Aukštą
infliaciją lemia: išoriniai pasauliniai šokai („restricted supply and elevated demand“), pandemijos poveikis (gamyba Azijoje, išaugusios
prekių gabenimo/ transporto išlaidos), augančios energijos kainos (3 proc. prie infliacijos), augančios maisto kainos, įtampa JK darbo
rinkoje (nedarbas JK siekia tik 3,7 proc., trūksta darbuotojų). Tikimasi, kad artimiausiu metu atlyginimai augs 5 proc.; iii) Tikimasi, kad
infliacija JK sugrįš į 2 proc. lygį, nes i) energijos (naftos, dujų) žaliavų ir prekių kainos stabilizuosis; ii) kris pasaulinės palūkanų normos;
iii) sumažėjusios gyventojų pajamos lėtins JK ekonomiką; iv) JK BVP augimo pronozė: 2023 m. II ketv. – 0 proc., 2024 m. – 0,2 proc.,
2025 m. – 0,7 proc. Dėl to augs nedarbas (2023 m. II ketv. 3,9 proc., 2024 m. II ketv. – 4,6 proc.).
Remiantis naujais Anglijos banko duomenimis, praėjusį mėnesį skolinimasis kreditinėmis kortelėmis išaugo sparčiausiu metiniu tempu
nuo 2005 m. Tuo pačiu metu į sąskaitas įnešamų pinigų suma smarkiai sumažėjo, nes didėja susirūpinimas dėl sparčiai augančių
pragyvenimo išlaidų. Metinis skolinimosi kredito kortelėmis augimo tempas buvo 12,5 proc.
JK gamyklų užsakymų ir gamybos apimties augimas smarkiai sulėtėjo per 18 mėnesių, nes Didžiosios Britanijos pramonę stipriai
paveikė didėjančios kainos, pasiūlos kliūtys ir mažesnė paklausa.

Bank of England warns UK
economic outlook has ‘deteriorated
markedly’ | Financial Times (ft.com)
UK economic outlook has
deteriorated, Bank of England
warns - BBC News

Cost of living: Britons are borrowing
more and saving less as crisis
starts to hurt - Sky News
UK factory growth slows to weakest
in 18 months as business optimism
falls - The Guardian

Remiantis apklausa, JK eksportuotojų prekyba užsienyje per pastaruosius metus patyrė sąstingį, nepaisant stipriai išaugusios jų
produktų paklausos vidaus rinkoje ir augančių eksporto rinkų. Didžiosios Britanijos prekybos rūmai (BCC) teigė, kad 2 600
eksportuotojų apklausa parodė, kad ketvirtadalis patyrė eksporto kritimą, o dar 46 proc. pranešė, kad jokių pokyčių nebuvo. Tik 29
proc. pranešė apie pardavimų padidėjimą antrąjį ketvirtį, palyginti su 40 proc., kurie pranešė apie padidėjimą pirmąjį ketvirtį.
JK gamyklų užsakymų ir gamybos apimties augimas smarkiai sulėtėjo per 18 mėnesių, nes Didžiosios Britanijos pramonę stipriai
paveikė didėjančios kainos, pasiūlos kliūtys ir mažesnė paklausa.

British exporters report stagnating
trade as post-Brexit delays blamed
- The Guardian

JK mažmeninės prekybos konsorciumo teigimu, mažmeninė prekyba JK krenta „nematytu tempu“, kadangi kainų kilimas atsiliepia
namų ūkių biudžetams. Pirkėjai mažiau perka tokias buitines prekes kaip šaldytuvus ir indaploves bei renkasi pigesnius prekių ženklus.
Toliau smunka prekyba internetu.
JK būsto kainos birželį pasiekė naują rekordą, nepaisant lūkesčių, kad augančios pragyvenimo išlaidos JK sumažins paklausą.
Teigiama, kad vidutinė būsto kaina birželį pasiekė 294 845 GBP, pakilusi 1,8 proc., - tai didžiausias mėnesinis augimas nuo 2007 m.
Padidinta valstybinio draudimo įmokų mokėjimo riba – tai buvo padaryta tam, kad vidutinis darbuotojas galėtų pasilikti 330 GBP
daugiau savo uždarbio, kuomet kasdienių prekių ir paslaugų kainos ir toliau kyla. Tai įvardintas kaip „didžiausias mokesčių sumažinimą
per dešimtmetį“, siekiant padėti su augančiomis pragyvenimo išlaidomis.

Retail sales fall at fastest rate since
lockdown - BBC News

„The Guardian“ pateikia JK prekybos organizacijos „Make UK“ statistinius duomenis, rodančius, kad regionai, 2016 m. balsavę už
pasitraukimą iš ES, tampa vis labiau priklausomi nuo eksporto į ES. Apskritai analizė rodo, kad 2021 m. į ES buvo nukreipta 49 proc.

Pro-Brexit UK regions more
dependent on EU for exports, report
finds – The Guardian

UK factory growth slows to weakest
in 18 months as business optimism
falls - The Guardian

House prices defy expectations to
hit record - BBC News
Cost of living: 'Biggest tax cut in a
decade' takes effect to help 30
million people | Business News |
Sky News

Didžiosios Britanijos eksporto, o Šiaurės Airijoje – 63 proc. Velse (kuris balsavo už pasitraukimą) eksportas padidėjo nuo 58 proc. iki
60 proc.
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„Ulster Bank“ tyrimas rodo, kad Šiaurės Airijos ekonomika praranda pagreitį, nes didelės išlaidos ir mažėjantis pasitikėjimas veikia
verslo rezultatus. Teigiama, kad per birželį sumažėjo gamybos, statybos, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų verslo aktyvumas.
Verslo pasitikėjimas taip pat nukrito iki žemiausio lygio per beveik dvejus metus. Taip pat tikimasi, kad ekonomika 2023 m. susitrauks
0,25 proc., palyginti su ankstesne 1,25 proc. augimo prognoze.
Nauji Airijos centrinės statistikos tarnybos duomenys rodo, kad prekyba iš Šiaurės Airijos į Respubliką nuo sausio iki gegužės padidėjo
23 proc., palyginti su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, o importas iš JK į Airijos Respubliką išaugo 71 proc. Straipsnis nubrėžia
aiškų ryšį tarp šių skaičių ir Šiaurės Airijos protokolo įvedimo.

High costs and falling confidence
hit NI economy, says Ulster Bank BBC News

Šiaurės Airija gavo mažiau nei 1 proc. viso finansavimo, kurį 2020-2021 m. išmokėjo pagrindinė JK mokslinių tyrimų įstaiga. Apskritai
Šiaurės Airija gavo 48 mln. GBP iš maždaug 5,3 mlrd. GBP, kuriuos išleido UKRI mokslinių tyrimų tarybos ir „Innovate UK“ 2020–2021
m.
Kai kurie pažeidžiamiausi Šiaurės Airijos namų ūkiai nuo ketvirtadienio pradės gauti pirmąsias iš dviejų pragyvenimo išlaidų išmokas.
Tai yra 37 mlrd. GBP JK paketo, skirto padėti žmonėms dėl kylančių maisto kainų, dalis. Pirmoji 326 GBP išmoka bus automatiškai
išmokėta visiems Šiaurės Airijos, Anglijos, Škotijos ir Velso gyventojams, kurie gauna tam tikras išmokas.
Šiaurės Airijos ekonomika pirmąjį 2022 m. ketvirtį toliau augo. Palyginti su paskutiniu 2021 m. ketvirčiu, gamyba išaugo 0,4 proc., o
palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus – 7,8 proc. Šiaurės Airijos ekonomikos produkcija dabar yra aukščiausia per 15 metų ir
tik 0,1 proc. mažesnė už rekordinį produkcijos lygį, užfiksuotą 2007 m. viduryje. Per trejus metus Šiaurės Airijos gamyba išaugo 4,8
proc., palyginti su JK BVP augimu 1,3 proc..
Oficialiais duomenimis, nedarbas Škotijoje paskutinį ketvirtį išliko žemas – 3,5 proc.. Tai yra mažiau nei visos JK nedarbo lygis, o
dirbančių žmonių skaičius padidėjo 0,6 proc. iki 75,4 proc. tarp 16-64 metų amžiaus asmenų. Visoje Didžiojoje Britanijoje laisvų darbo
vietų skaičius kovo-gegužės mėnesiais pasiekė naują beveik 1,3 mln. rekordą.
Remiantis nauju tyrimu, didėjančios pridėtinės išlaidos, įgūdžių trūkumas ir susirūpinimas dėl ekonomikos pakirto Škotijos verslo
pasitikėjimą. Smulkaus verslo federacijos atlikta apklausa parodė, kad optimizmas antrąjį ketvirtį nukrito iki žemiausio lygio nuo
paskutinių trijų 2020 m. mėnesių. Vidutinis Škotijos verslo savininkas dabar yra pesimistiškesnis ir yra žemiau JK vidurkio.
Kaip teigiama naujoje ataskaitoje, prasta namų izoliacija ir didesnė priklausomybė nuo automobilių reiškia, kad Šiaurės Anglijos
miestuose infliacija yra iki 30 proc. didesnė nei Londone. „The Centre for Cities“ ekspertų grupė teigė, jog pragyvenimo išlaidų skirtumas
tarp šiaurės ir pietų didina regioninę nelygybę. Ataskaita parodė, kad aštuoni iš 10 miestų, kuriuose energijos sąnaudos buvo
didžiausios, buvo šiaurėje, Midlande ir Velse, kur darbuotojai susidūrė su 340 GBP per metus didesnėmis sąnaudomis nei žmonės
gyvenantys pietuose.
Įmonių nemokumo atvejų Anglijoje ir Velse per metus padaugėjo 40 proc., nes vis daugiau įmonių priverstos dirbti sudėtingomis
ekonominėmis sąlygomis. Bankrutavusių įmonių birželį buvo 1691, praneša Bankroto tarnyba, palyginti su 1207 2021 m. birželį. Tai
taip pat 15 proc. daugiau nei prieš pandemiją. Dauguma birželio nemokumo atvejų (1456) buvo savanoriški kreditorių likvidavimai
(CVL), kurių metu įmonė priima sprendimą būti likviduojama, nes negali apmokėti sąskaitų.
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JAV kompanijų pasitikėjimas JK per pastaruosius metus sumažėjo, iš dalies dėl prastų ES ir JK santykių. Apklausoje beveik 80 proc.
JK veikiančių JAV įmonių santykių su ES gerinimą įvardijo kaip vieną iš trijų svarbiausių prioritetų. Kiti du - darbo jėgos trūkumas ir
pelno mokesčio padidinimas.
JK nusprendė pratęsti plieno apsaugos priemones penkioms papildomoms kategorijoms dar dvejiems metams t.y. iki 2024 m. birželio
30 d., kartu su kitomis dešimčia kategorijų, siekdama apsaugoti vidaus plieno pramonę. Vyriausybė aiškiai nurodė, kad sprendimas
pratęsti apsaugą penkioms produktų kategorijoms gali būti teisiškai ginčijamas pagal atitinkamą PPO susitarimą. UA taikoma išimtis.
Darbo ir JK plieno pramonės atstovai pritarė siūlomoms priemonėms.

US companies’ confidence in the
UK slips, survey finds | Financial
Times (ft.com)
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JK MP premjeras atidėjo šį mėnesį su Kinija planuotas surengti du prekybos ir ekonomikos derybų raundus. Planuojamos derybos,
būtų buvę pirmosios po to, kai Pekinas 2019 m. susidorojo su Honkonge vykusiais protestais.

UK-China trade talks on ice as
hawks vie to replace Boris Johnson
– POLITICO
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JK ir Izraelis pradėjo derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo. Abi šalys tikisi, kad šis susitarimas reikš didelį postūmį
bendradarbiavimui technologijų ir paslaugų srityje.

UK launches Israel talks to boost
trade between services
superpowers - GOV.UK
(www.gov.uk)
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B. Johnsono liaupsinamas 2021 m. birželio mėn. prekybos susitarimas su Australija sumažins importuoto vyno butelio kainą tik „pora
pensų“, teigiama JK parlamento ataskaitoje, kurioje MP raginamas nepervertinti tokių susitarimų privalumų. Tarptautinis prekybos
atrankos komitetas pareiškė, kad, nors perdirbtų maisto produktų ir gėrimų tarifų sumažinimas gali būti naudingas vartotojams, mažai
tikėtina, kad tai bus „pastebima“ galutiniam vartotojui. Tuo tarpu susitarimas leis be muitų maistą iš Australijos eksportuoti į JK
nesilaikant pagrindinių JK maisto gamybos standartų, susijusių, pavyzdžiui, su pesticidų naudojimu. JK MP susitarimą su Kanbera
įvardino kaip pirmąjį svarbų JK prekybos susitarimą po „Brexit“, suteikiantį daugiau laisvės britams dirbti ir keliauti Australijoje, o
įvairioms prekėms sumažinti įvairūs tarifai.
Strategijos ir naudingi dokumentai
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.
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JK viešųjų pirkimų portalas: Find a
Tender (find-tender.service.gov.uk)

JK maisto sektoriaus strategija (2022 m. birželis) 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.

Government food strategy GOV.UK (www.gov.uk)

JK skaitmeninė strategija (2022 m. birželis) – ateities ambicijos ir kursas, kuriuo siekiama užtikrinti šalies kaip pasaulinės mokslo ir
technologijų supergalios statusą.

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

JK transporto strategija (2021 m. rugpjūtis)

IUK-110122-UK-Transport-Vision2050.pdf (ukri.org)

Energetikos saugumo strategijoje (2022 m. balandis) siekiama didinti JK energetikos nepriklausomybę, nutraukti RU naftos ir dujų
importą bei didinti atsinaujinančios energetikos šaltinius.
JK vandenilio strategija (2021 m. rugpjūtis)

British energy security strategy GOV.UK (www.gov.uk)
UK hydrogen strategy - GOV.UK
(www.gov.uk)

