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Brexit bei COVID-19 
pandemijos eiga JK

Šaltinis:: Priority Freight

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


Pandemijos poveikis JK pramonei
„MAKE UK“ 2021 vasario mėn. 

apklausa



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

• Taikytos įvarios hibridinės išėjimo iš 
karantino priemonės, taikytas „COVID 
Pass“ renginiams bei kelionėms

• 2021 11 30 d. duomenimis, pasiskiepiję 
pirma doze buvo beveik 51 mln., antra –
virš 46 mln., trečia – beveik 18 mln. 
COVID19 nusinešė 160 tūkst. gyvybių JK



„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

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


Žaliasis kursas: 
automobiliai
• 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.bbc.co.uk/news/business-59369715


Brexit: ko tikėtis 2022-aisiais?



• Po rekordinio JK ekonomikos 
nuosmukio 2020 metų pavasarį, 
2021 m. fiksuojami pozityvus 
ekonomikos signalai

• BVP artėja link prieš 
pandemiją buvusio lygio

• Mažėjantis bedarbių skaičius 
(4.5%)

• Pilnam ekonominio 
atsigavimo realizavimui 
trukdo darbo jėgos stygius 
(1,2 mln laisvų darbo vietų)



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



„Trade and  Cooperation 
with the EU: Six months on“

• „MAKE UK“ gamintojų asociacija atliko narių 
apklausą dėl su „Brexit“ susijusių nepatogumų 
jų verslui. 

• Nors nuo išstojimo iš ES buvo praėję 6 mėnesiai, 
inžinerijos industrijos įmonės vis dar turi 
iššūkių, prie kurių nespėjo pilnai prisitaikyti: 

• Išaugusi administracinė našta

• Tiekimo grandinės problemos

• Išaugę kaštai 

• Papildomi sertifikatai

• COVID19



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



Border Operation 
Model

• ES į JK eksporto atnaujintos taisyklės –
2021 m. lapkričio 18 d. išleistame 
atnaujintame „Border Operation Model“ 
plane, kur nurodomos UK importo taisyklės 
pagal skirtingas prekių kategorijas, 
pagrindiniai tarifai, deklaracijos, specifiniai 
reikalavimai ir kt. 

• Nuoroda į pilną dokumentą -
https://assets.publishing.service.gov.uk/go
vernment/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/1034308/20211117_Nove
mber_BordersOPModel_Final.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034308/20211117_November_BordersOPModel_Final.pdf


Palaipsnis UKCA ženklinimo įvedimas



Naudinga informacija



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) 



Infrastruktūros projektai:
„High Speed 2“ (HS2)

• „High Speed 2“ - greitųjų traukinių
tinklas, jungsiantis Londoną su
Anglijos vakariniu centru („West
Midlands“) bei Šiaurės Anglija

• Tikslas – skatinti investicijų
pritraukimą Šiaurės Anglijoje, kuri
istoriškai turėjo mažiau
ekonominių perspektyvų

• Strateginės svarbos projektas,
truksiantis dešimtmečius



Sektoriniai susitarimai: inžinerijos pramonė



Kelionių į JK taisyklės nuo 2021 
m. lapkričio 28d.

Pasiskiepijusiems:

• PLF forma
• Atvykus – 2-os dienos PGR testas, izoliacija iki rezultato gavimo

Nepasiskiepijusiems:
• PLF forma

• COVID PGR testas (iki 72 val. prieš skrydį)

• Atvykus – PGR testai 2-ą ir 8-ą dienomis
• 10 dienų karantinas

Atvykusiems iš raudonojo sąrašo šalių (Pietų Afrika, Botsvana, Esvatinis, 
Lesotas, Namibija, Zimbabvė):

• PLF forma

• COVID PGR testas (iki 72 val. prieš skrydį)

• Atvykus – PGR testai 2-ą ir 8-ą dienomis
• 10 dienų karantinas viešbutyje



Naudinga informacija:
JK institucijos bei 
parodos

• UK Border Force

• Port of Dover

• HMRC

https://www.subconshow.co.uk/
https://www.advancedengineeringuk.com/
https://twitter.com/port_of_dover
https://automechanika-birmingham.uk.messefrankfurt.com/birmingham/en.html
https://www.gov.uk/government/organisations/border-force
https://www.doverport.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
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