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Antra 2022 m. pusė: kas 
naujo?

• Bandymai suvaldyti infliaciją (11,1%; 2022 m. spalis): Centrinis
Anglijos bankas nuo 2021 m. gruodžio mėn. palūkanų normą
pakėlė nuo 0.1% iki 3%.

• Didėja taupumas: didėjant pragyvenimo išlaidoms, britų vartotojai
ima atsisakyti nebūtinų išlaidų.

• Darbuotojų streikai: šį rudenį dėl nepakankamo darbo užmokesčio
JK darbuotojai rengė didžiausią nuostolį per XXI a. sukėlusius
industrinius streikus: kriminalinės teisės specialistai; slaugai,
geležinkelių darbuotojai bei kiti.

• Lapkričio 17 d. Iždo kanclerio paskelbtas JK fiskalinis planas, kuriuo
pripažįstama JK ekonomikos recesija. Nepaisant to, tikimasi, kad
55 mlrd. GBP mokesčių didinimo ir išlaidų mažinimo paketas
padės atstatyti JK ekonomiką ir sumažinti vyriausybės skolą, o taip
pat atkurti JK finansinį ir politinį patikimumą.



Pragyvenimo kaštų augimas

• 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.



JK 
vyriausybės 
parama 
verslui 
šildymo kaštų 
padengimui 

• Nauja JK vyriausybės paramos JK verslui schema „Energy Bill Relief
Scheme“. Taikytinas laikotarpis: nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023
m. kovo 31 d.

• Didmeninės dujų bei elektros kainos bus fiksuotos 6 mėnesiams:
£211 už MWh elektros, bei £75 už MWh dujų, t.y. tiekėjas
automatiškai pritaikys nuolaidas.

• Pagalba taip pat bus taikoma:

• Verslams

• Labdaros organizacijoms

• Viešojo sektoriaus institucijoms (švietimo, gydymo ir priežiūros
įstaigoms)

• Schema bus peržiūrėta po 3 mėnesių, peržiūra sieks identifikuoti
jautriausiai reaguojančius schemos dalyvius (pagal sektorių, dydį
bei geografiją).

https://www.gov.uk/guidance/energy-bill-relief-scheme-help-for-businesses-and-other-non-domestic-customers


Kaip išaugę kaštai veikia JK gamybininkus?



Pagrindinės JK pramonės šakos pagal eksporto apimtis, sukurtą pridėtinę vertę bei R&D (2022 m.)



JK pramonė pagal regionus

• ŠKOTIJA

• Atsinaujinanti energetika, ypač - vėjo energijos parkai 

• ŠIAURĖS ANGLIJA

• Aviacijos ir kosmoso inžinerija, automobilių pramonė

• VIDURIO ANGLIJA

• Transporto inovacijos ir automobilių pramonė

• PIETŲ ANGLIJA

• Pažangioji inžinerija, pramonės automatizavimo ir 
skaitmenizavimo sprendimai

• VELSAS

• Medicininiai prietaisai, sudėtiniai puslaidininkiai 

• ŠIAURĖS AIRIJA

• IRT Technologijų industrija, tradicinė pramonė



JK inžinerinė 
pramonė

• 645 mlrd. GBP metinė apyvarta
(2021 m.)

• Sudaro apie 32% viso JK
ekonominės produkcijos

• Daugiau kaip 8 mln. darbuotojų

• JK yra apie 729 000 inžinerinių
verslų, o tai maždaug 1 iš 10
įmonių.



JK automobilių 
pramonė

• 67 mlrd. GBP metinė apyvarta
(2021 m.)

• Sudaro apie 10% viso JK prekių
eksporto

• Eksportas į 150 šalių, jo vertė –
77 mlrd.. GBP

• 8 iš 10 JK pagamintu automobilių
yra eksportuojami į daugiau nei
140 rinkų



Britų industrijos 
ateities lūkesčiai 
pagal regionus 



BREXIT



„Border Operation 
Model” (BOM)

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

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

• Paskutinė BOM versija paskelbta 2022 m. birželį.



JK Vyriausybės pagalba: pratęsiamas CE 
sertifikatų galiojimas JK

• Planuojama priimti CE ženklintas 
į rinką pateikiamas prekes  - iki 
2024 m. gruodžio.

• Iki 2024 m. galo atliktas CE 
atitikties vertinimas užskaitomas 
UKCA ženklo gavimui.

• Ši taisyklė galios iki 2027 m. 
gruodžio 31 d. arba iki sertifikato 
galiojimo pabaigos datos.

• Galioja išimtys medicininiams 
prietaisams bei kitoms gaminių 
kategorijoms.



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



JK-ES prekybos 
sanktykiai: 2021 -

2022 m. 



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;

• Sukurtas naujas JK pirkimų portalas –„Find a
Tender“

(https://www.find-tender.service.gov.uk/Search)

https://www.find-tender.service.gov.uk/Search


Sektoriniai susitarimai: inžinerijos pramonė



Naudinga informacija:
JK institucijos bei 
parodos

• UK Border Force

• Port of Dover

• HMRC

• Engineering expo 2023

• Southern Manufacturing & 
Electronics 2023

• London EV show 2022

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
https://www.engineeringexpo.co.uk/
https://www.industrysouth.co.uk/
https://londonevshow.com/?utm_campaign=Google%20Search%20Network&utm_medium=google&utm_source=google-ads&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZnNQIL2SNy17JlcIeRnWuz3V6jPbisPWoBXHDCeBHIOCBpTz_es6OxoCkmYQAvD_BwE


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
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