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Последице по привреду изазване пандемијом болести Ковид - 19


Последњи економски подаци, показују да је британска економија опала у јануару 2021. године, током потпуног
затварања и ригорозних мера против вируса, мање него што је првобитно очекивано и тај пад износи 2,9%,
што последично показује да је тренутни британски БДП, за 9% мањи него у фебруару прошле године, тј. пре
избијања пандемије.



Крајем 2020. године, темпо економског опоравка Велике Британије је био и даље успорен. Бруто домаћи
производ (БДП) порастао је за 15,5% у трећем кварталу, (од јула до септембра) 2020. године, пошто су се
ограничења кретања смањивала током јуна, јула, августа и септембра. Месечни бруто домаћи производ (БДП)
порастао је за 1,1% у септембру 2020. године. Ово је пето узастопно месечно повећање након рекордног пада
од 19,5% у априлу 2020. БДП у септембру 2020. године је 22,9% већи од најнижег из априла 2020. године.
Међутим, остаје 8,2% испод нивоа забележених у фебруару 2020. године, пре пуног утицаја пандемије
коронавируса (ЦОВИД-19).



Излазак земље из друге блокаде, отворио је пут опоравку у многим секторима економије, али број оболелих
од коронавируса експоненцијално расте последњих месеци, сходно чему је уведена блокада по трећи пут.



Међутим, и даље постоји значајна неизвесност у погледу брзине и пута опоравка у 2021. године, укључујући
брзину увођења вакцине и његову ефикасност у ограничавању ширења вируса. Додатни кључни ризици
укључују трајање „блокаде“ у Великој Британији, као и обим у коме се предузећа прилагођавају новим
трговинским аранжманима са ЕУ, исход трговинско-америчких преговора између САД-а и степен економских
негативних последица.



Након напуштања зоне ЕУ, као и услед одлуке Велике Британије да једнострано одложи пуну примену Северноирског протокола о слободном протоку робе и путовања људи између Северне Ирске и ЕУ, Европска комисија
је најавила да ће послати и званично обавештење Великој Британији да ће европски блок започети са
званичним поступком повреде међународног права против исте.



Укупан трговински дефицит за јануар 2021. године, се повећао за 1,6 милијарди на 2,5 милијарди фунти; увоз
је порастао за 2,4 милијарде фунти (4,9%), а извоз за 1,9 милијарди фунти (3,9%). Увоз из Немачке, као највеће
привреде Еврозоне, у Велику Британију у јануару ове године опао је за 30%, што указује на значајно смањење
трговинских активности између ове две земље, с обзиром на то да је годишњи извоз Немачке у донедавну
чланицу ЕУ у 2020. години опао за 15,5%.



Такође, у јануару 2021. године су постојале три индустрије у којима је више од 50% предузећа искусило пад
промета, у поређењу са 45% у свим индустријама. То је била индустрија смештаја и услужних делатности, са
72%; индустрија уметности, забаве и рекреације, са 69%; и образовна индустрија (само приватни сектор и
предузећа високог образовања), од 57%.



Сектор услуга је порастао за 1,0% у децембру 2020, након раста од 2,4% у августу. Подсектор професионалних,
научних и техничких делатности највише је допринео порасту услуга у септембру (за 3,9%). Унутар овога,
правне активности, рачуноводство и оглашавање забележили су снажан раст након децембра 2020. године.
Такође, образовање је имало велики позитиван допринос у септембру, јер су школе постигле даљи напредак
у повратку на пре-пандемијски ниво наставе. Међутим, упркос порасту услуга од 1,0%, свеукупан ниво услуга
је 8,8% нижи од нивоа у фебруару 2020., пре него што су уочени главни утицаји коронавируса. Од 14 услужних
подсектора, 12 остаје испод нивоа из фебруара 2020. године.



Закључно са јануаром 2021. године, процењена стопа незапослености у Великој Британији износила је 5,6%;
ово је за 2,6% више него годину дана раније и 0,7% више у односу на претходни квартал.



Уједињено Краљевство је званично напустило тржиште ЕУ 24. децембра 2021. године, а сви српски извозници
се могу информисати о новим царинским тарифама на овом линку: UK Global Tariff (UKGT))
https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021 (реч је о новом тарифном режиму који се
примењује од 1. јанаура 2021. године).



Нови билатерални Споразум између Републике Србије и Уједињеног Краљевства још увек је у процесу
преговарања.



За привредне субјекте који се баве увозом роба из Уједињеног Краљевства, примењиваће се важеће стопе
Царинске Тарифе Републике Србије за 2021 (ткз. МФН царинске стопе):




Преглед на српском језику
Преглед на енглеском језику
За више информација видети: https://pks.rs/strana/sekcija/poslovne-informacije-svet-ekonomska-predvidanja

Услови за улазак у земљу


Поводом све већег броја заражених вирусом, Влада Велике Британије повећала је ниво ризика заразе од
умереног на високи. С тим у складу, Влада је објавила препоруке које ступају на снагу од 5. новембра 2020.
године:
a. Остати код куће, а излазак се подразумева само у посебним случајевима
b. Избегавати сусрете са другим особама, ако нису чланови породице
c. Затварање угоститељских објеката, хотела, позоришта и биоскопа, и део трговинских радњи који нису од
приоритетног значаја за свакодневни живот
d. Осигурати наставак рада школа и универзитета, као и омогућити рад од куће
e. Осигурати да што већи број људи може да настави да ради у пословним просторијама

Више информација о рестрикцијама, можете наћи овде.


Такође, Влада Велике Британије примењује мере рестиркција по питању уласка у земљу због коронавируса.
Нова, обавезна правила, укључују следеће:
a) Забрањен је улазак у Велику Британију из следећих земаља: Ангола, Аргентина, Боливија, Боцвана,
Бразил, Бурунди, Зеленортска Острва, Чиле, Колумбија, Демократска Република Конго, Еквадор,
Есватини, Француска Гвајана, Гвајана, Лесото, Малави, Маурицијус, Мозамбик, Намибија, Панама,
Парагвај, Перу, Португалија (укључујући Мадеиру и Азоре), Руанда, Сејшели, Јужна Африка, Суринам,
Танзанија, УАЕ, Уругвај, Венезуела, Замбија, Зимбабве.
b) Обавезно је урадити 2 теста на коронавирус (ЦОВИД-19) по доласку у Енглеску (мораћете да их
резервишете пре путовања)
c) Обавезан карантин од 10 дана у месту у којем боравите или у карантинском хотелу (обавезно давање
података где боравите по уласку у Велику Британију)
d) Прецизни подаци о мерама приликом путовања у Велику Британију можете погледати овде (процедуре
приликом уласка у Велику Британију).



Овде можете пронаћи додатне информације о издавању виза за улазак у Велику Британију.

