
 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ („Brexit“ poveikis ekonomikai) 
 

- Tyrimai rodo, kad balsavimas dėl pasitraukimo turėjo didelį neigiamą poveikį ekonomikai dar prieš 

JK išstojus iš ES. Remdamiesi turimais įrodymais, JK mokslininkai mano, kad JK ekonomika 2019 

m. pabaigoje buvo maždaug 2–3 procentais mažesnė nei būtų buvusi, jei JK būtų balsavusi už 

pasilikimą ES. Šis nuosmukis prilygsta BVP praradimui nuo 650 iki 1000 svarų sterlingų vienam 

asmeniui per metus. 

- Svaro vertės kritimas padarė JK namų ūkius skurdesnius, nes padidėjo importo kaina, dėl to padidėjo 

infliacija ir buvo mažesnis realaus darbo užmokesčio augimas. Apskaičiuota, kad balsavimas dėl 

„Brexit“ vartotojų kainas padidino 2,9 proc., o vidutinis namų ūkis pragyvenimo išlaidas padidino 

870 svarų per metus. 

- Silpnėjantis svaras padidino ir įmonių ne galutinių prekių (intermediate goods) importo kaštus. Šis 

išlaidų padidėjimas kenkia darbuotojams, nes sumažino realaus darbo užmokesčio augimą labiau 

pažeidžiamuose regionuose ir pramonės šakose. 

- Duomenys rodo, kad svarų sterlingų kurso kritimas nesukėlė jokio ilgalaikio JK eksportuotojų kainų 

konkurencingumo padidėjimo, o tai gali paaiškinti, kodėl dėl to nepadidėjo eksporto apimtys. 

- JK BVP augimui referendumas įtakos neturėjo iš karto, tačiau 2017 ir 2018 m., palyginti su kitomis 

šalimis, BVP augimas sulėtėjo. JK sumažėjo nuo didžiausio augimo tempo G7 2015 m. iki žemiausio 

po dvejų metų.  

- Mokslininkai nustatė, kad balsavimas už pasitraukimą per trejus metus po referendumo sumažino  

visas investicijas 11 procentų ir padidino pridėtinę vertę nuo dviejų iki penkių procentų. Įmonės, 

susiduriančios su didesniu neapibrėžtumu dėl „Brexit“, taip pat pranešė, kad ruošiantis „Brexit“ skiria 

daugiau valdymo laiko ir finansinių išteklių. 

- Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas (TCA) padėjo išvengti tarifinių kliūčių. Tačiau netarifinės 

kliūtys grįžo, o pereinamojo laikotarpio pabaiga padarė neigiamą poveikį JK gamybai.  

-  Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas visiškai nepakeičia iki tol buvusios prekybos ir rinkos 

integracijos be papildomos trinties. Pagrindinis neigiamas poveikis buvo: administracinės kliūtys 

prekybai; darbo srautų sutrikimai, tiesiogiai darantys įtaką tam tikriems gamybos sektoriams, ir 

netiesiogiai kenkiantys gamybai, darydami žalą ją remiantiems paslaugų sektoriams. 

- Neigiamas poveikis šiuo metu daugiausia pasireiškia sumažėjusiu eksporto ir importo į ES ir iš jos 

(apie 15 proc. mažiau tiek importui, tiek eksportui, palyginti su „No-Brexit“ scenarijumi) ir dėl tam 

tikrų gamybos sutrikimų. 

- Tebevykstantys konfliktai dėl Šiaurės Airijos tikriausiai yra didžiausia rizika JK ir ES santykiams, 

galintys paveikti visą Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą. 

- Potencialios „Brexit“ naudos JK dar nepajuto: buvo eksporto nukreipimas į ES nepriklausančias 

šalis, tačiau tai nekompensavo prekybos su ES sumažėjimo. 

- Bet kokia nauda, kurią JK gali gauti iš „Brexit“, neatsitiks “sava eiga”. JK reikia aktyvios, 

integruotos ir gerai finansuojamos pramonės politikos. Tai ypač svarbu net zero, pramonė 4.0 

kontekste. 

- Tikėtina, kad „Brexit“ poveikis gamybai bus didžiausias JK šiauriniuose ir vidurio regionuose. Tai 

savo ruožtu padidins atskirtį tarp regionų. 
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