
 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

- Nuo 2022 m. sausio 1 d. importuotojai turi pilnai deklaruoti prekes iš Europos Sąjungos. 

Deklaracijų nebegalima atidėti iki 175 dienų. Į Jungtinę Karalystę įvežant šviežią maistą, 

gyvūnus ir augalus, importuotojai taip pat turi pateikti deklaracijas. Jungtinės Karalystės ir 

Europos Sąjungos kompanijos turi įrodyti, kad jų prekės atitinka nulinių tarifų reikalavimus 

prieš išsiųsdami juos į ES ar JK. Jungtinė Karalystė iš Europos Sąjungos importuoja penkis 

kartus daugiau maisto nei jo eksportuoja, todėl Jungtinės Karalystės prekybos asociacijos 

įspėja, kad naujos patikros smarkiai paveiks maisto grandines. 

- Prancūzijos muitinė kaltinama dėl ilgėjančių eilių Doverio uoste, nes reikalaujama fizinių parašų ant 

dokumentų. 60 proc. Jungtinės Karalystės eksportuotojų į Europos Sąjungą susiduria su prekybos 

trikdžiais. 

- Nepaisant naujų Jungtinės Karalystės prekybos susitarimų, „Brexit“ smarkiai paveikė prekybos 

apimtis, ir šalies ekonomika lėčiau atsigauna po pandemijos. 2021 m. sausio mėnesį Jungtinės 

Karalystės eksportas į Europos Sąjungą nukrito 45 proc., importas - 33 proc. Jungtinės Karalystės 

įmonės ieškos galimybių prekiauti globaliai, tačiau tai nėra taip lengva, kaip su Europos Sąjunga. 

Prekybos krypčių pasikeitimas lemia, kad Jungtinė Karalystė 2021 m. III ketv. daugiausia importavo 

iš Kinijos. 

- Vyriausybė pratęsė sezoninių darbuotojų vizas iki 2024 m. pabaigos. 2022 m. bus skiriama 30 tūkst. 

vizų (su galimybe padidinti dar 10 tūkst.) užsieniečiams atvykti į Jungtinę Karalystę 6 mėnesių 

laikotarpiui dirbti žemės ūkio sektoriuje. 2023 m. vizų skaičius mažės, todėl Vyriausybė įspėja verslą 

gerinti darbo sąlygas ir mažinti priklausomybę nuo užsieniečių darbo. 

- 2021 m. biotechnologijų ir gyvybės mokslų sektoriaus įmonės sulaukė rekordinio kiekio investicijų 

(4,5 mlrd. GBP, 60 proc. augimas). Vis dėlto nuogąstaujama, kad britų mokslo ir inovacijų kūrimas 

bus finansuojamas iš užsienio. Teigiama, kad Jungtinė Karalystė turėtų skatinti simbiozę tarp dvejų 

šalies pirmaujančių sektorių: gyvybės mokslų ir finansų (Londono Sitis). 

- Nacionalinis saugumo ir investicijų aktas, įsigaliojęs 2022 m. sausio 4 d., suteikia galią Vyriausybei 

tikrinti ir užkirsti kelią verslo sandoriams, siekiant apsaugoti nacionalinį saugumą. Skelbiama, kad 

naujasis įstatymas – dar skaidresnis dėl skelbiamų sandorių, kurie bus tikrinami, tipų. Verslai ir 

investuotojai turės informuoti institucijas dėl sandorių 17-oje jautrių sričių, tarp jų energetika, 

gynyba, civilinė energetika ir kt. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Karalystėje informaciją. 


