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Kaip prasidėjo 2022 m.? 

• Aukščiausia infliacija per 30 metų: 2022 m. gegužės 
5 d. centrinis Anglijos bankas pakeitė savo metinės 
infliacijos prognozes 2022-iems metams, nuo 
anksčiau prognozuotų 7% iki 10%.

• Kyla šildymo kaštai: 2022 m. balandžio mėnesį JK 
rezidentai gavo daugiau nei 50% aukštesnes 
elektros bei dujų kainas.

• Mažėja nedarbas: fiksuojama, jog nedarbo lygis 
grįžo į priešpandeminį lygį (3,8%).

• BVP vejasi priešpandeminį dydį: pirmasis 2022 m. 
ketvirtis viršijo priešpandeminį BVP 0,7%. Realaus
BVP augimo (2022 m. balandžio mėn.) prognozė
2022 metams 3,7%.



Kaip 2022 m. tendencijos atsiliepia gamybos pramonei?
(„Manufacturing UK“ duomenys - iki Ukrainos invazijos, 2022 m. vasaris)



Kaip išaugę kaštai 
veikia JK 

gamybininkus?

(„Manufacturing UK“ 
duomenys - iki Ukrainos 

invazijos, 2022 m. vasaris)



JK gamybos pramonė 
(2022 m. vasario apžvalga)



2020 m. kovas – 2022 m. birželis

Šaltinis: Institute for Government

JK vyriausybės suteikta parama verslui 
pandemijos metu 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-economic-support


Kaip kito paramos dydis pandemijos laikotarpiu

Šaltinis: Institute for Government

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-economic-support


Popandeminė parama pramonei – tikslinga 
paskata žaliajam kursui

Principinis Rusijos naftos ir dujų 
atsisakymas – papildoma žaliojo kurso 

paskata



Į ekonominės nelygybės JK 
regionuose orientuota strategija 

„Levelling UP“

• Ekonominio augimo ir inovacijų skatinimas už
Londono ir jo apylinkių ribų.

• Tikslas - skatinti inkluzyvų ir tolygiai po regionus
pasiskirsčiusį ekonominį augimą.

• Inovacijų centrų steigimas ir modernizacija
diegiant „4.0 Industry“ anksčiau buvusiuose
sunkiosios pramonės centruose.

• Dešimtmilijoninės investicios 3 naujų klasterių
vystymui (valstybinių – privačių – akademikų
partnerysčių, kurios veiks pagal Stanfordo-
Silikono Slėnio bei MIT-Didžiojo Bostono
klasterių pavyzdį).

• Pramonės technologijų keitimas aplinkai
netaršiomis („Net Zero 2050“).





• IKI INIVAZIJOS: Prieš 2022 m. vasario mėn., JK 
sankcijos rusijai apėmė 183 asmenis ir 53 
juridinius vienetus 

• PO INVAZIJOS: 2022 m. balandžio 26 d. 
duomenimis buvo sankcionuojami 1224 
asmenys ir 115 juridinių vienetų iš rusijos.

• 2022 m. pradžioje JK priimtas reglamentas, 
leidžiantis inicijuoti plataus spektro sankcijas bei 
įvardijantis strategiškai svarbius Rusijos 
sektorius, kuriuos JK galėtų tikslingai 
sankcionuoti: chemijos pramonė, karo pramonė, 
energetika, gavybos sektorius, elektronikos 
pramonė, IRT bei finansinių paslaugų sektorius.

• Drauge Rusijai bei Baltarusijai taikomų sankcijų 
paketo vertė yra 1,7 mlrd. GBP.



• Draudimas į Rusiją eksportuoti prabangos prekes (aukštoji mada, meno dirbiniai,
prabangūs automobiliai)

• Draudžiamas „dual use items“ eksportas (prekių, kurios galėtų būti panaudotos
civiliais bei kariniais tikslais, pvz. automobilių dalys, programinė įranga, ir pan.)

• Prognozuojama, jog stipriausiai Rusijos ekonomiką paveiks ribojimai šių prekių
importui į JK: laivai, metalai, cementas, trąšos, mediena, padangos, geležinkelio
konteineriai, aliuminis, švinas, geležies rūda, stiklas ir stiklo dirbiniai, maisto
produktai, popierius ir kartonas; gamybinė technika, kailio dirbiniai. Skaičiuojama, kad
importo, kurį veikia sankcijos, vertė siekia apie 900 mln. GBP.

• Iki 2023 m., JK palaipsniui prieis iki visiško rusijos naftos atsisakymo.

• Draudimas Rusijos orlaiviams leistis JK oro erdvėje, o laivams švartuotis JK uostuose.

• Nutraukiama „Golden Visa“ programa, su kuria JK investavę rusai gaudavo
rezidencijos teises šalyje.

• Pagrindiniai Rusijos bankai neteko priėjimo pire JK finansų sistemos, jų aktyvai įšaldyti,
Rusijos verslo įmonės nebegali gauti paskolų iš JK bankų. JK bankuose eiliniams
rusams galima laikyti suma sąskaitose negalės viršyti 50 000 GBP.



BREXIT



Border Operation 
Model

• Anksčiau planuotų papildomų
eksporto iš ES į JK apribojimų
data atidėta iki 2023 m.

• Priežastis – dėl karo Ukrainoje ir
kitų veiksnių sunkiau veikianti
tiekimo grandinė bei aukšta
infliacija.

• ES į JK eksporto atnaujintos
taisyklės planuojamos paskelbti
2022 m. rudens „Border
Operation Model“ plano versijoje,
kur bus nurodytos JK importo
taisyklės pagal skirtingas prekių
kategorijas, pagrindiniai tarifai,
deklaracijos, specifiniai
reikalavimai ir kt.



UKCA ženklinimo įvedimas nuo 2023m. sausio 1d.



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



Pragyvenimo kaštų 
augimas

„Cost of living crisis“

• Nuo vėlyvų 2021 m., JK vis labiau juda
realių disponuojamų pajamų mažėjimo
kryptimi.

• Pagrindiniai šios tendencijos varikliai –
aukšta infliacija; nepkakankamai greitai
augantis darbo užmokestis; didinami
mokesčiai siekiant JK fiskalinio balanso
bei energetikos kainų šuolis.

• JK vyriausybė imasi priemonių suvaldyti
didėjantiems pragyvenimo iššūkiams,
tačiau šios priemonės nesuteikia
siekiamo palengvėjimo efekto.



Parama verslo 
ir gyventojų 
šildymo 
išlaidoms

VERSLUI:

• JK industrijos, gausiai naudojančios energiją
(plieno, popieriaus indsutrijų gamintojai) sulauks
papildomos pagalbos iš JK vyriausybės aukštų
energijos kaštų padengimui (3 metams pratęsta
„Energy Intensive Industries (EII) compensation
scheme).

• Ši kompenasacijos schema bus prieinama ir
elektromobilių pramonės įmonėms, taip siekiant
skatinti „žaliąją“ autoparko transformaciją.

• Kadangi JK gamybos pramonės energijos kaštai
aukštesni nei konkurentų žemyninėje Europoje –
šiomis priemonėmis tikimasi išsaugoti JK
konkurencingumą TUI pritraukimui stambiems
gamybos projektams.

GYVENTOJAMS:

• Namų ūkiams sukurta pagalbos priemonė „Energy Bills Rebate“, kurios galiojimas
numatytas 2022-2023 m.

• Parama galima dviem pavidalais: kaip 200 GBP nuolaida namų ūkio šildymo sąskaitai
arba kaip 150 GBP nuo municpilainio mokesčio įmokų grąžinimas.



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)

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, kurį
planuojama užbaigti iki 2040m.



Sektoriniai susitarimai: inžinerijos pramonė



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


Kelionių į JK taisyklės nuo 
2022 m. kovo 18 d.: 
• Testų, keliautojo formų iat karantinacijos 

NEREIKIA

• Tai galioja ir pasiskiepijusiems, ir 
nepasiskiepijusiems asmenims



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

