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POVZETEK  

Z besedo brexit označujemo odhod Velike Britanije iz Evropske unije. Gre za zapleten in 

dolgotrajen proces, ki bo v ekonomskem smislu rekonstruiral njuno podobo. Za razumevanje 

vseh posledic brexita moramo najprej dobro razumeti delovanje Evropske unije in vpletenost 

njenih najpomembnejših institucij. Posledice, ki smo jih raziskovali, temeljijo zgolj na 

potencialnih možnih scenarijih, zato je celotna diplomska naloga teoretične narave. Velika 

Britanija bo najverjetneje zapustila tudi enotni trg Evropske unije, kar pomeni, da pravila in 

pravice enotnega trga zanjo ne bodo več veljale. Če bo država želela zmanjšati negativne 

posledice odhoda, bo prisiljena strukturirati nove trgovinske odnose. Evropska unija bo 

izgubila eno močnejših gospodarstev, vendar bodo glede na velikost gospodarstva Evropske 

unije negativne posledice brexita dolgoročno nične.       

Ključne besede: brexit, Evropska unija, odhod iz Evropske unije, trgovina, gospodarstvo, 

finančne storitve.  

SUMMARY  

The word Brexit refers to the departure of Great Britain from the European Union. It is a 

complicated and lengthy process, which will economically reconstruct both parties.  To 

understand the impact of Brexit, we must first understand the functioning of the European 

union and the involvement of its most important institutions.  The consequences researched 

are based solely on potential scenarios, which is why the whole thesis is purely theoretical. 

Great Britain will most likely leave the EU’s single market, which is why it will lose the 

rights and the rules of the single market will also no longer apply. If the Government will 

want to reduce the negative consequences of the exit, it will be forced to form new trade 

relations. The European Union will lose one of the more powerful economies but there won’t 

be many negative consequences in the long run due to the scale of the EU’s economy. 

Key words: European union, leaving the EU, trade, economy, financial services. 

UDK: 339.5(043.2) 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju bomo zastavili okvir in potek diplomske naloge. Na hitro bomo 

opredelili obravnavani problem in ga na splošno opisali. Nato bomo zastavili splošne cilje 

diplomskega dela, ki služijo kot vodilo za nadaljevanje. Ob ciljih bomo predstavili tudi sam 

namen diplomske naloge.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Brexit je ime za referendum, na katerem se je Velika Britanija 23. junija 2016 odločila za 

odcepitev od Evropske unije. Sam pojem označuje izstop Velike Britanije iz Evropske unije.   

(Amadeo 2017). 

Ko je leta 2015 britanskemu premierju Davidu Cameronu uspelo zmagati na volitvah, z 

manjšo prednostjo, kot je bilo pričakovati, se je takoj znašel pod pritiskom konservativne 

stranke, da privoli v razpis referenduma glede nadaljnjega članstva Velike Britanije v 

Evropski uniji. Zaradi številnih dogajanj, ki so bila predvidena za Evropsko unijo v nadaljnjih 

dveh letih, kot so volitve na Nizozemskem in v Nemčiji, so se odločili, da je optimalen čas za 

izvedbo referenduma v prvi polovici leta 2016. Referendum se je potem dejansko zgodil 24. 

junija 2016. Po tem, ko so bili znani rezultati referenduma, je britanski premier David 

Cameron, kot je napovedal že prej, odstopil s svojega položaja in ga predal Theresi May ter s 

tem tudi nalogo za izpeljavo samega procesa odcepitve oziroma brexita. 

Kaj se bo zgodilo po tem, ko bo brexit izpeljan, je zelo težko napovedati, ker ne obstajajo 

jasne vladne strategije, ki bi pomagale uresničiti cilje Therese May. Zaradi tega se vsak dan 

pojavljajo novi članki, ki špekulirajo o tem, kakšna bo prihodnost Velike Britanije in kaj 

brexit pomeni za Evropo in njeno gospodarstvo. Na to temo je bilo v zadnjem letu napisanih 

veliko člankov, ki nam prikazujejo, kaj s tem tvega Britanija, kaj bodo s tem mogoče pridobili 

in kaj bo izgubila Evropa (Morphet 2017). 

Ideje o miroljubnem in ekonomsko nediskriminacijskem sodelovanju evropskih držav so se 

začele pojavljati že med drugo svetovno vojno. Eden izmed prvih, ki so razmišljali o 

prostovoljni povezavi med državami Zahodne Evrope, da bi se s tem krepila gospodarska 

učinkovitost in ekonomsko sodelovanje, je bil W. Churchill. V svojem predavanju na univerzi 

v Zürichu leta 1946 je poudaril, da je prvi korak za zagotovitev miru partnerstvo med Francijo 

in Nemčijo, ki bi skupaj z drugimi državami Evrope oblikovali Združene države Evrope. 

Naslednji večji korak k oblikovanju temeljev EU-ja je dokument, ki ga je leta 1950 predstavil  

tedanji francoski minister za zunanje zadeve Robert Schuman. Ta dokument, ki ga je sestavil 

Monet, je predvideval ustanovitev skupnega evropskega trga za premog in jeklo. Idejo je 

sprejelo in uresničilo šest držav, ki so začetnice dogovornega razvoja meddržavnega 

gospodarskega sodelovanja.  
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Za značilnost Evropske unije, kot jo poznamo danes, je pomemben Enotni evropski akt (prva 

sprememba Rimske pogodbe) iz leta 1986. Namen tega dokumenta so reforma institucij in 

priprava zakonodajnih sprememb, potrebnih za uvedbo notranjega trga, ter spremembe pri 

načinu sprejemanja odločitev, veljavnih za članice. S tem se je uvedla kvalificirana večina, ki 

pomeni prenos suverenosti članic na skupne organe za vsa vprašanja. Za sodobni EU je 

pomemben tudi podpis Maastrichtske pogodbe ali Pogodbe o Evropski uniji leta 1992. Namen 

te pogodbe je priprava na uvedbo ekonomske in monetarne unije, temelječe na skupni valuti. 

Pomen vprašanja, kaj je sploh Evropska unija in kaj počne, se je skozi zadnje desetletje precej 

spremenil. Unija je začela uveljavljati svojo valuto, ki se danes uporablja v večini držav 

članic, prav tako so se poglobila sodelovanja na ravni zunanje politike in obrambe, kar je 

Evropski uniji prineslo veliko večji razpon nalog, s sodelovanjem pa si je Unija olajšala 

vzpostavitev notranjega trga (Warleigh-Lack 2009). 

Če povzamemo na kratko, so glavni mejniki pri poglabljanju ekonomske integracije: 

 1968: carinska unija, 

 1993: notranji trg, 

 1999: ekonomska in monetarna unija, 

 2009: poglabljanje v smeri fiskalne, bančne ter politične unije (Lizbonska pogodba)  

(Kumar idr. 2017, 161-167). 

Pri brexitu gre za dokaj aktualno temo, ki se pogosto pojavlja v medijih. Po tem, ko so bili 

znani rezultati referenduma, so različni strokovnjaki s področja ekonomije in politologije 

začeli špekulirati, kako bo videti Evropska unija po tem, ko bo brexit dokončno izpeljan. Ob 

prebiranju strokovnih člankov se glede brexita pojavljata v glavnem dva pogleda na 

dogajanje; prvi prikazuje, kaj lahko Velika Britanija pridobi po odcepitvi od Evropske unije, 

drugi, pa poskuša prikazati, kaj bosta s tem izgubili tako Velika Britanija kot Evropska unija. 

Za zdaj obe strani težko napovesta, kaj bo pridobila oziroma izgubila Velika Britanija na eni 

strani in kaj se bo zgodilo z Evropsko unijo, ker je še vse odvisno od tega, kako se bodo 

odvila pogajanja. Pa vendar prihodnost po sami izpeljavi brexita ni popolna neznanka, če 

razumemo, kako deluje Evropska unija in kakšne ugodnosti uživajo države članice (Morphet 

2017). S poznavanjem sistema Evropske unije lahko do določene mere predvidimo, kako bo 

videti Evropa, ko bo proces dokončno izpeljan. Čeprav se sam proces še ni niti dobro začel, 

pa je brexit že imel določene posledice tako za Evropsko unijo kot tudi Veliko Britanijo. Pri 

tem ne gre izpustiti padca britanskega funta, ki je bil najniže v 30 letih. Brexit je tudi že 

prizadel finančne trge, saj se med investitorji postavlja vprašanje, ali imajo vlade 

evroobmočja dovolj politične moči in javne podpore za izboljšanje arhitekture evropske 

monetarne unije, ki je z brexitom postala bolj ranljiva (Barber 2016).  Zaradi negotovosti in 

aktualne tematike smo se odločili podati jasen pogled glede delovanja Evropske unije in 

proučiti različne znanstvene članke ter iz njih izvleči tisto, kar bo zagotovo drugače, ko se bo 

Velika Britanija dokončno odcepila od Unije.  
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V diplomski nalogi bomo najprej predstavili sistem delovanja Evropske unije in opisali, 

kakšne koristi ter obveznosti prinaša članstvo v Uniji. Potem bomo povzeli ugotovitve iz 

strokovnih člankov, kaj naj bi se spremenilo tako za Evropsko unijo kot za Veliko Britanijo, 

predvsem z ekonomskega stališča.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen te diplomske naloge je na podlagi pregleda strokovne literature podati objektiven 

pogled na brexit in raziskati različne mogoče scenarije glede dogajanja, ko se bo sam proces 

odhoda dokončno sklenil. Izbrana tema je aktualna in zadeva tudi nas kot člane Evropske 

unije. Že predhoden pregled znanstvene literature nakazuje na zelo različne poglede na 

posledice brexita. Dosedanje raziskave namigujejo na precejšnjo negotovost glede brexita, 

zato smo se tudi odločili, da obstoječo problematiko podrobneje raziščemo.  

Cilji diplomske naloge: 

 Definirati osnovne pojme, kot so enotni trg, Evropska centralna banka, Evropska 

investicijska banka in to, kaj za države pomeni članstvo v EEA (European Economic Area 

ali Evropski gospodarski prostor). 

 Podati kritičen pregled teorije, povezane z Evropsko unijo, na splošno, predstaviti 

delovanje Evropske unije ter prednosti in slabosti članstva v Evropski uniji za države 

članice. 

 Pripraviti pregled strokovne literature, povezane z  brexitom, ki opisuje, kakšne bodo 

posledice tako za Veliko Britanijo kot za Evropsko unijo. 

 Opisati, kako bo brexit še posebej vplival na področja, kot so izvoz Velike Britanije v 

države znotraj EU-ja, in kako bo odhod z enotnega trga vplival na države EU-ja, ki so 

odvisne od izvoza v Veliko Britanijo. V zvezi s tem oceniti, kako bodo videti trgovinske 

povezave med Veliko Britanijo in EU-jem, ter kakšne možnosti se trenutno zdijo 

najverjetnejše. Nato raziskati vplive tudi na drugih področjih in na koncu oceniti, kaj bodo 

te opisane spremembe pomenile za gospodarstvo Velike Britanije in Evropske unije kot 

celoto.  
 

1.3  Metode za doseganje ciljev  

Z namenom doseganja ciljev diplomske naloge bomo pregledali literaturo in predstavili 

osnove delovanja Evropske unije ter njene odnose z Veliko Britanijo do zdaj, in kaj za obe 

strani prinaša članstvo v EU-ju. 

Uporabljena raziskovalna metodologija pomeni predvsem analizo ter sintezo znanstvenih in 

strokovnih člankov, povezanih z brexitom. Na podlagi primerjave različnih stališč bomo 

strnili bistvene ugotovitve o posledicah za prihodnost Evropske unije ter Velike Britanije. V 

sklepnem delu naloge bomo na podlagi sinteze analizirane literature izpeljali ključne 

ugotovitve ter podali nekatere predloge, kako bi se lahko obe strani pogajali, da bi s procesom 

izstopa minimizirali negativne učinke izstopa.  
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1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

V okviru raziskave predpostavljamo, da obstoječi in splošno uveljavljeni indikatorji ustrezno 

merijo prednosti in slabosti članstva v Evropski uniji ter da je nabor obravnavane literature 

dovolj reprezentativen, da lahko na njegovi podlagi izpeljemo veljavne sklepe. 

Predpostavljamo tudi, da se izhodišča in okoliščine, na katerih temeljijo dosedanje raziskave, 

ne bodo bistveno spremenili. 

Omejitve pri pisanju tega diplomske naloge lahko razvrstimo na tri vidike. Prva je omejitev z 

vidika časa, saj bomo za preučevanje samega problema analizirali članke od leta 2016 dalje. 

Drugi vidik je krajevna omejitev na evroobmočje. Tretja velika omejitev raziskave je 

vsebinska. Vedeti moramo, da je posledice brexita na podlagi statističnih podatkov težko 

empirično analizirati, ker statistični podatki še niso na voljo. Zato se bomo pri tej diplomski 

nalogi omejili zgolj na analizo teoretičnih razprav in člankov glede predvidenih posledic 

brexita. Obstaja še ena omejitev, in sicer omejeno število kakovostnih člankov na to temo, ker 

gre seveda za zelo aktualno tematiko. 
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2 EVROPSKA UNIJA 

V tem poglavju bomo opisali značilnosti Evropske unije in njeno delovanje. To poglavje smo 

vključili v obravnavani problem, ker bomo z razumevanjem delovanja EU-ja tudi lažje 

razumeli same posledice brexita. Opisali bomo tudi samo izgradnjo Evropske unije skozi 

najpomembnejše faze in nekatere pomembnejše institucije, ki so vključene v proces brexita, 

kjer imajo posebno vlogo. Spoznali bomo tudi pojem in delovanje enotnega trga, ki je 

področje, kjer bodo vplivi brexita imeli največ posledic in kjer bo pomembno vpeljati največ 

sprememb.  

2.1 Osnovni pojmi in kratka zgodovina 

Ideje o političnem in gospodarskem povezovanju Evrope so bile na tem prostoru prisotne že 

nekaj stoletij, vendar se je vse skupaj začelo udejanjati šele po 2. svetovni vojni. Leta 1947, 

ko so se ZDA z Marshallovim načrtom vključile v obnovo Evrope, se ustanovi Evropska 

organizacija za gospodarsko sodelovanje (OEEC), to je bila prva mednarodna ekonomska 

organizacija za sodelovanje med državami na gospodarskem področju. (Ješovnik 2000). 

Gibanje za Evropsko integracijo se je povzpelo naslednjega leta, ko se je na kongresu Evrope 

organizirala konferenca v Haagu, kjer se ustanovita Evropsko gibanje in Svet Evrope. (Dinan 

2014). 

Francoski zunanji minister Schuman in Monnet sta menila, da je najboljša pot do miru ter 

gospodarskega razvoja integracijsko vpeta Nemčija. Predlagala sta namreč ustanovitev 

skupnega trga za premog in jeklo, da bi s tem gospodarsko in politično povezali dve 

tradicionalni rivalki, tj. Nemčija in Francija (Ješovnik 2000). Shuman je nato leta 1950 v svoji 

deklaraciji, imenovani Evropska deklaracija, predlagal ustanovitev skupnega evropskega trga 

za premog in jeklo. To idejo je naslednje leto sprejelo in uresničilo šest držav, ki so začetnice 

dogovornega razvoja meddržavnega ekonomskega sodelovanja (Kumar idr. 2017). Shuman in 

Monnet sta se pred izpeljavo te ideje zavedala, da bo to dolgotrajen proces, ki ne bo 

enostaven, zato sta se izpeljave svoje ideje lotila s funkcionalistično metodo, in ne z ustavno, 

ki bi evropskim državam zapovedala, da se odpovejo svoji suverenosti in se vključijo v 

skupno ustavno federacijo (Ješovnik 2000). 

Za gospodarsko in ekonomsko integracijo Evrope je vsekakor najpomembnejši Pariški 

sporazum o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (1952). Splošen cilj te 

pogodbe je ustanovitev skupnega trga s carinsko unijo, ki je predvideval prosti pretok kapitala 

in delavcev iz obeh sektorjev. Poleg tega pogodba vsebuje tudi splošne smernice za neke 

skupne politike in ustvari naddržavne institucije, ki bodo vodile ESPJ (Kumar idr. 2017). 

Kot trdijo Kumar idr. (2017), je daleč najpomembnejša med institucionalnimi strukturami 

evropskih skupnosti prav Evropska gospodarska skupnost (EGS), ki je bila ustanovljena s 
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podpisom Rimskih pogodb leta 1957. Ena izmed glavnih sprememb, ki jih je prinesla, je 

razširitev povezovanja šestih držav na splošno gospodarsko sodelovanje. Pozneje se s 

podpisom Maastrichtske pogodbe Evropska gospodarska skupnost preimenuje v Evropsko 

skupnost. S podpisom te pogodbe se je jasno pokazalo, da se sodelovanje na gospodarskem 

področju želi nadgraditi z ambicijami na socialnem področju in področju monetarne unije. 

Države članice so zgradile Evropsko skupnost na trdnih temeljih neformalnih ekonomskih 

integracij, ki segajo potem še v pozna devetdeseta. Velika Britanija je sprva ostala zunaj te 

skupnosti, ker so bili njihovi nacionalni interesi usmerjeni drugam. Evropska skupnost je 

pomembna predvsem zato, ker je služila kot mehanizem za vzpostavitev Evropskega 

monetarnega sistema (Dinan 2014).  

2.1.1 Faze izgradnje institucionalne strukture EU-ja 

Za osnovo institucionalne strukture Evropske unije so ključne tri faze. Prva faza vključuje 

obdobje do Maastrichtske pogodbe (1992), druga faza je predvsem izvajanje te pogodbe 

oziroma traja do uveljavitve Lizbonske pogodbe, v tretji fazi, ki jo lahko imenujemo kar 

sedanja faza, pa je ključno izvajanje Lizbonske pogodbe. 

Prva faza 

V tej fazi je Rimska pogodba, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, 

doživela dve veliki spremembi. Prvo leta 1965 s Pogodbo o združitvi, ki je združila organe 

treh skupnosti v Komisijo in Svet, medtem ko sta bila Evropsko sodišče in Evropski 

parlament skupna že od uveljavitve Rimske pogodbe (1957). Drugo veliko spremembo pa 

predstavlja Enotni evropski akt iz leta 1986, s katerim so se države članice zavezale za 

uresničitev enotnega notranjega trga, kjer bo veljal prosti pretok blaga, ljudi in kapitala. 

Druga faza 

Kot že navedeno, se je v tej fazi izvajalo cilje Maastrichtske pogodbe. »V pravnem smislu je 

Maastrichtska pogodba sestavljena iz dveh pogodb − Pogodbe o Evropski skupnosti in 

Pogodbe o Evropski uniji« (Kumar idr. 2017, 186). Kot navaja Ješovnik (2000), je bistveni 

cilj te pogodbe nadgraditi enotni trg, in sicer najprej s popolno gospodarsko in nato še s 

politično unijo. 

Tretja faza 

Ključna sprememba, ki se je zgodila z Lizbonsko pogodbo, je prehod s tristebrne na 

dvostebrno institucionalno strukturo. Evropsko skupnost je nadomestila Unija kot enotna 

organizacija. Tudi Lizbonska pogodba je podobno kot Maastrichtska sestavljena iz dveh 

pogodb, in sicer iz Pogodbe o Evropski uniji ter iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki 

nadomešča pogodbo o Evropski skupnosti iz Maastrichta. Prvotni cilj pogodbe o Evropski 
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uniji je bil utrditev notranjega trga, ki ga je Evropska skupnost leta 2002 nadgradila z denarno 

unijo ter s skupno zunanjo in notranjo politiko (Kumar idr. 2017). 

2.1.1.  Najpomembnejše institucije Evropske unije 

V Evropski uniji so se vzpostavile različne institucije, med njimi pa velja izpostaviti pet 

takšnih, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju Evropske unije. Poleg teh Lizbonska 

pogodba navaja še dve pomembni instituciji, o katerih bo govor v nadaljevanju, to sta 

Evropska centralna banka in Računsko sodišče. 

 Evropski svet 

»Gre za najvišjo politično institucijo EU, ki jo sestavljajo voditelji držav članic. Njegov 

osnovni namen je dajati politične usmeritve za delovanje EU. Vse ključne strateške odločitve 

o razvoju EU se sprejemajo na tem organu« (Kumar idr. 2017, 191). Poudariti je treba, da 

Evropski svet nima nobene zakonodajne vloge. 

Svet Evropske unije 

Je institucija, ki je ključnega pomena za države članice, saj lahko te prek Sveta EU 

uveljavljajo svoje interese pri sprejemanju pravnih aktov in ostalih odločitev v okviru 

Evropske unije, kar pomeni, da lahko države članice prek te institucije vplivajo na delovanje 

EU-ja (Kumar idr. 2017). 

Evropski parlament 

Kumar idr.(2017) navajajo, da je »Evropski parlament edina neposredno voljena institucija 

EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi.« Z Lizbonsko pogodbo se je 

vpliv Evropskega parlamenta okrepil, saj je dobil bistveno večjo zakonodajno vlogo. Za 

razliko od Sveta EU, kjer so zastopane države članice, je Evropski parlament institucija, kjer 

naj bi bili neposredno zastopani državljani iz teh držav. Osnovni pristojnosti Evropskega 

parlamenta sta sprejemanje zakonodaje in nadzor nad preostalimi institucijami Evropske 

unije, predvsem nad Evropsko komisijo. Pri tem lahko izpostavimo, da je Evropski parlament 

po novem dobil tudi možnost zavrnitve nekaterih mednarodnih sporazumov (Kumar idr. 

2017) . 

Evropska komisija 

Je politično neodvisna institucija s sedežem v Bruslju, ki ima vlogo izvršilnega telesa 

Evropske unije. Ta institucija je edina odgovorna za pripravo evropske zakonodaje in izvaja 

odločitve, ki so bile sprejete v Evropskem parlamentu in Svetu EU (Kumar idr. 2017). 
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Sodišče Evropske unije 

Sodišče Evropske unije je bilo ustanovljeno z namenom, da se zagotovita enotna interpretacija 

in spoštovanje tako osnovnih pogodb kot tudi sekundarne zakonodaje (uredb, direktiv in 

odločb). Osnovna naloga Sodišča EU je razreševanje sporov, do katerih pride med državami 

članicami in institucijami Evropske unije (Kumar idr. 2017). 

2.1.2 Gospodarska in monetarna unija 

Vse države članice Evropske unije so del skupne ekonomske oziroma gospodarske in 

monetarne unije, kar pomeni, da usklajujejo svojo gospodarsko politiko s skupno evropsko 

politiko. Znotraj gospodarske in monetarne unije nima nobena institucija Evropske unije 

odgovornosti, kar zadeva gospodarsko politiko, ampak so te in s tem sprejemanje odločitev 

razdeljene med države članice in med institucije EU-ja. 

Gospodarska in monetarna unija (skupaj EMU) predstavljata velik korak naprej v 

povezovanju gospodarstev EU-ja. Gospodarska in monetarna unija je bila ustanovljena leta 

1992, vključuje usklajevanje politik, skupno monetarno politiko in skupno valuto. Sklep o 

ustanovitvi gospodarske in monetarne unije je sprejel Evropski svet leta 1991 v Maastrichtu, 

pozneje pa je bila zapisana v Pogodbi o Evropski uniji (ali Maastrichtski pogodbi). Takšno 

gospodarsko povezovanje prinaša številne koristi, kot so boljša notranja učinkovitost in 

robustnost za gospodarstvo EU-ja kot celoto ter za gospodarstva posameznih držav članic. To 

pa prinaša priložnosti za gospodarsko stabilnost, večjo rast in več delovnih mest. Izid tega so 

neposredne koristi za državljane Evropske unije. 

Monetarno politiko, ki skrbi za stabilnost cen in obrestne mere, neodvisno upravlja Evropska 

centralna banka znotraj evroobmočja, tj. v državah članicah, ki so sprejele evro kot skupno 

valuto, te države članice pa pripadajo Evroskupini (European Commission 2014). 

Evroskupina 

Vse države Evropske unije so vključene v gospodarsko in monetarno unijo in usklajujejo 

svojo ekonomsko politiko tako, da ta podpira gospodarske cilje EU-ja. Vendar vse države 

članice niso sprejele skupne valute, kar pomeni, da niso del evroobmočja. Nekatere so se 

odločile, da tega še ne bodo naredile, nekatere tega niso pripravljene narediti, preostale države 

članice pa še pripravljajo svojo gospodarstvo, ki bo ustrezalo kriterijem, potrebnim za 

članstvo v evroobmočju. Države članice, ki so del evroobmočja, morajo med sabo tesno 

sodelovati, zato potrebujejo neki forum, kjer razpravljajo in odločajo o tem, kako voditi 

politiko evroobmočja. To seveda ne more biti predmet Evropskega sveta za ekonomske in 

finančne zadeve, saj ta zajema vse države znotraj EU-ja. Rešitev za to je Evroskupina, ki jo 

sestavljajo ministri za gospodarstvo in finance iz držav znotraj evroobmočja. Teh držav je 

danes 19. Evroskupina deluje v smeri vzpodbujanja gospodarske rasti in ohranjanja finančne 
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stabilnosti v evrskem območju s koordiniranjem gospodarskih politik (European Commission 

2016).  

2.2 Pogoji za članstvo v EU-ju 

Pri sprejemanju novih članov v Evropsko unijo EU izvaja postopke odobritve, ki zagotavljajo, 

da so nove države članice sprejete le, če lahko dokažejo, da bodo v celoti delovale kot članice, 

in sicer: 

 v skladu z vsemi standardi in pravili EU-ja, 

 pridobiti morajo soglasje institucij EU in preostalih držav, ki so že članice EU-ja, 

 pridobiti morajo soglasje svojih državljanov, ki mora biti izraženo s soglasjem v svojem 

nacionalnem parlamentu ali pridobljeno z referendumom. 

2.2.1 Kdo vse je lahko član EU-ja? 

V pogodbi o Evropski uniji je zapisano, da za članstvo v EU-ju lahko zaprosi katera koli 

evropska država, če spoštuje demokratične vrednote Evropske unije, in sicer svobodo, 

enakost, demokracijo, spoštovanje človekovih pravic, dostojanstvo in pravno državo, ter se 

zavzema za njihovo spodbujanje.  

Prvi korak k pridruževanju EU-ju je, da država izpolni določena ključna merila za pristop, ki 

so bila opredeljena leta 1993 na sestanku Evropskega sveta v Köbenhavnu. Države, ki se 

želijo pridružiti, morajo: 

 imeti stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove pravice 

ter zagotavljajo spoštovanje in zaščito manjšin; 

 imeti funkcionalno tržno gospodarstvo in zmožnost obvladovanja konkurence ter tržnih sil 

znotraj EU-ja; 

 imeti sposobnost prevzeti in učinkovito izvajati vse obveznosti članstva, vključno s 

spoštovanjem in sledenjem ciljem politične, gospodarske ter monetarne unije. 

Poleg izpolnjevanja teh meril pa velja izpostaviti, da mora biti tudi Evropska unija pred 

postopkom sprejetja novih članic sposobna in pripravljena vključiti nove člane. 

V primeru sprejemanja držav Zahodnega Balkana so bili v pridružitvenem procesu določeni 

še nekateri dodatni pogoji za članstvo, ki se nanašajo na regionalno sodelovanje in dobre 

medsosedske odnose (European Commission 2016). 

2.2.2 Zapustitev Evropske unije 

Vsaka država članica se lahko odloči, da zapusti Evropsko unijo. Pri tem mora sprožiti proces 

za umik iz Evropske unije, ki določa postopke za odhod. Postopek, ki je zapisan v 50. členu 

(Article 50), objavljenem v Pogodbi o Evropski uniji, se začne, ko država o odhodu obvesti 

Evropski svet. Evropski svet se mora s tem soglasno strinjati in postavijo se smernice glede 
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pogajanj o umiku z Evropsko komisijo. Za končni dogovor se morata dogovoriti obe strani, 

torej EU in stran, ki odhaja, pri tem se na strani EU-ja zahteva kvalificirana večina. Nato mora 

Evropski parlament ta dogovor odobriti s preprosto večino poslancev, pri tem bi bilo 

dovoljeno glasovati tudi poslancem iz odhajajoče strani, ker so v tej fazi še vedno formalno 

del Evropske unije. Za države v odhodu se v tem obdobju še naprej uporabljajo pogodbe EU-

ja, do sporazuma o uporabi 50. člena ali za obdobje dveh let, če ni bil med obema stranema 

sklenjen nikakršen sporazum. 50. člen ne določa, kolikšno bo sodelovanje in kakšen bo odnos 

po odhodu iz EU-ja med državo, ki zapušča Evropsko unijo, in med Evropsko unijo samo, vse 

to bi bilo treba opredeliti v posebnem sporazumu, ki se doseže s pogajanji (Europe Directorate 

2016a). 

2.3 Prednosti in omejitve članstva v EU-ju 

Članice Evropske unije so deležne številnih prednosti, ki jih prinaša članstvo v EU-ju, hkrati 

pa to lahko predstavlja tudi nekatere omejitve tako za države same kot tudi za državljane. 

Prednosti in slabosti članstva v Evropski uniji bodo predstavljene v sklopu tega poglavja. 

2.3.1 Prednosti članstva v Evropski uniji 

Države članice Evropske unije uživajo številne ugodnosti, ki jih prinašata članstvo in 

povezava s preostalimi državami, ki se združijo za dosego istih ciljev. Prednosti, ki jih prinaša 

EU, so naslednje: 

 

1. EU ustvarja vplivnejši gospodarski blok 

Posamezne države v Evropi se borijo za svoj vpliv in pomen v svetovnem gospodarstvu, 

zaradi svoje velikosti pa tega največkrat niso zmožne doseči. S povezovanjem in 

gospodarskim sodelovanjem med državami Evropske unije za dosego enotnega 

gospodarskega namena pa lahko močnejše gospodarstvo Evropske unije vpliva tako na 

lokalno kot tudi globalno ekonomijo. Večji gospodarski bloki oziroma povezave ustvarjajo 

boljše priložnosti za uvoz in izvoz ter ugodnejše cene blaga in možnosti za prosto trgovino 

med državami članicami.  

 

2. Prost prehod med državami 

Med državami Evropske unije naj ne bi obstajale meje za namene potovanja in prostega 

pretoka delovne sile. S tem je omogočeno lažje prehajanje znotraj EU-ja za državljane držav 

članic. Seveda na nekaterih mejnih prehodih obstajajo carinske kontrole, vendar ti postopki 

niso zamudni in zapleteni. Za tiste, ki imajo urejeno ustrezno identifikacijsko dokumentacijo, 

pomeni brezmejno območje brezplačno potovanje znotraj Evrope. 
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3. EU ustvarja harmonijo v Evropi 

Glavni namen ustanovitve Evropske unije je bil prekiniti krvavo zgodovino bojev med narodi 

Evrope in s tem povezati največje tekmece, da bodo sodelovali med seboj (Nemčija in 

Francija). Današnje sodelovanje 28 držav Evropske unije ustvarja harmonijo med narodi in 

pripomore k zmanjševanju sporov ter jih tudi rešuje, ko se ti zgodijo. 

 

4. Modernizacija držav in razvoj nerazvitih regij 

Članice, kot je Turčija, so postale sodobne države, zahvaljujoč prednostim pripadnosti 

Evropski uniji. Evropska unija s svojimi pogoji, ki so merila za članstvo, zagotavlja postopke, 

ki pripomorejo k spodbujanju družbenogospodarske rasti. Znotraj Evropske unije obstajajo 

regije, ki so gospodarsko in tudi na drugih področjih slabše razvite, prek evropskih strukturnih 

skladov je tem regijam omogočen razvoj. 

 

5. Ustvarja delovna mesta in nudi zaščito delavcem 

V državah članicah so se povečale zaposlitvene možnosti, ki so neposredno povezane z 

Evropsko unijo. V Veliki Britaniji so se na primer zaradi obstoja EU-ja zaposlitvene možnosti 

povečale za 10 %.  Evropska unija ne zagotavlja delovnih mest zgolj v državah članicah, 

ampak ustvarja priložnosti za zaposlitev tudi na drugih celinah, saj imajo z EU-jem, na 

primer, zaposlitvene povezave tudi ZDA. Brez Evropske unije bi se številna delovna mesta in 

gospodarstvo Evrope zmanjšala, kar bi pomenilo, da bi bili milijoni ljudi razseljeni, iz 

svetovnega gospodarstva pa bi izginile številne milijarde.  

Evropska direktiva o delovnem času nudi dodatno zaščito delavcem, saj vsebuje enotne 

predpise o delovnem času in odrejanju dopusta, ki veljajo v vseh državah članicah. 

 

6. Ustvarja novo stopnjo mednarodne varnosti 

Evropske države so vključene v sistem vzajemne zaščite prek zveze Nato. S tem EU omogoča 

lokalnim obveščevalnim službam dostop do boljše izmenjave podatkov in vojaških virov, ki 

zagotavljajo večjo varnost za prebivalce, kot če Unija na primer ne bi obstajala.  
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7. Vpliven glas 

S povezovanjem držav lahko Evropska unija doseže, da se vsi njeni pomisleki obravnavajo 

resneje kot pri državah samih in da se jih tudi upošteva na mednarodni ravni, saj govori v 

imenu več milijonov ljudi, ki so združeni znotraj EU-ja (Occupytheory 2014). 

2.3.2 Slabosti članstva v Evropski uniji 

Članstvo v Evropski uniji pa državam članicam in tudi državljanom samim ne prinaša zgolj 

samo prednosti, ampak pri tem obstajajo tudi določene slabosti, ki so: 

 

1. Manj nadzora na mejnih prehodih in omejitev pomeni večjo nevarnost za državljane 

Kot smo omenili pri prednostih članstva v Evropski uniji, so odprti prehodi med državami 

članicami EU-ja priložnost za enostaven pretok dobrin in ljudi, po drugi strani pa to lahko 

predstavlja tudi nevarnost. Skozi zgodovino smo se naučili, da lahko ena sama oseba s 

pravimi orodji in motivacijo povzroči katastrofalne posledice za družbo. Na primer od leta 

2010 dalje se je povečalo število terorističnih napadov na evropskih tleh, od pariških napadov 

leta 2015 pa se je število teh še povečalo.  

Prost prehod ljudi pomeni tudi prenaseljenost v nekaterih večjih mestih Evropske unije. 

 

2. Nadzor Evropske unije nad vladami držav članic ne prispeva k dodatni harmoniji med 

njimi 

Prav tako smo pri prednostih omenjali, da Evropska unija ustvarja harmonijo med državami 

znotraj nje, vendar je nedavno glasovanje za brexit čisti dokaz tega, da neke stare razlike še 

vedno obstajajo. Seveda je EU dokazal, da lahko z gospodarskega vidika državam prinese 

koristi, vendar je še vedno mogoče občutiti nekaj nacionalizma. Brexit nam kaže, da se 

omenjena harmonija v Evropski uniji odraža samo pri zunanjem videzu, sama realnost pa je 

drugačna. 

 

3. Zaradi Evropske unije imajo lokalne vlade pri nekaterih vprašanjih zvezane roke 

Nedavno oziroma trenutno se je EU spopadal z eno pomembno problematiko, to je selitev 

migrantov. Kljub številnim potrebam, ki jih zadeva ta težava, je bilo za te ljudi s strani 

Evropske unije namenjenih zgolj 6 milijard evrov zunaj že zagotovljene humanitarne pomoči. 

To pomeni, da morajo lokalne vlade same zagotoviti podporo EU-ju, ne da bi za to 

pričakovale kar koli v zameno za težave, s katerimi se sami srečujejo doma. 
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4. Pomanjkanje transparentnosti 

Volitve znotraj držav članic so javne in transparentne, na drugi strani pa volitve Evropske 

komisije niso transparentne. Evropska komisija ima vsa pooblastila za obvladovanje moči, 

vendar povprečni državljani nimajo nikakršne besede pri tem, kdo jih zastopa ali kakšna bo 

kakovost njihovega zastopanja. To otežuje državam članicam individualni nadzor, saj morajo 

upoštevati zakonodajo Evropske unije, če seveda želijo ostati članice EU-ja. 

 

5. Stroški članstva 

Države članice vsako leto zagotavljajo milijarde evrov za podporo Evropski uniji, za primer 

vzemimo prispevek v višini 2 % BDP-ja, ki ga morajo prispevati države članice vojaške zveze 

Nato (Pettinger 2016). 

Če na hitro preletimo prednosti in slabosti Evropske unije, nam te kažejo, da lahko takšna 

struktura pridobi več dobrega kot slabega. Kljub temu je treba prepoznati slabosti in jih 

proaktivno odstraniti, da se prepreči morebitna izguba človeških življenj in zmanjša 

gospodarski vpliv ter drugi nepredvidljivi dogodki. S konkurenčnostjo na globalni ravni je 

vsaki državi članici omogočeno, da raste na lokalni ravni, in prav to je tisto, kar je poglavitni 

razlog za članstvo v Evropski uniji (Vittana.org 2016). 

2.4  Vloga Evropske centralne in investicijske banke 

V sklopu tega podpoglavja bomo na hitro opisali izgradnjo ekonomske in monetarne unije pri 

čemer ima Evropska centralna banka pomembno vlogo. Nato bomo pogledali kako delujeta 

Evropska centralna in investicijska banka, saj bomo s tem v nadaljevanju lažje razumeli 

spremembe, ki jih bo prinesel brexit. 

2.4.1 Evropska centralna banka 

S podpisom Maastrichtske pogodbe se je začela izgradnja enotne ekonomske in denarne 

politike, temelj tega je seveda skupna valuta, s katero danes upravlja skupna, neodvisna 

centralna banka (Ješovnik 2000).  

Faze izgradnje ekonomske in monetarne unije 

Oblikovanje ekonomske in monetarne unije se je uresničevalo v treh korakih. V prvi fazi je 

bil cilj doseči tesnejše sodelovanje med centralnimi bankami držav članic, takrat je začela 

veljati tudi direktiva o popolnem prostem pretoku kapitala na skupnem trgu, tj. leta 1990.  
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V drugi fazi, ki se začne 1994, se ustanovi Evropski monetarni inštitut, ki je predhodnik 

Evropske centralne banke. Evropski monetarni inštitut je takrat dobil lastna sredstva, ki so jih 

prispevale nacionalne centralne banke. Od držav članic se je zahtevalo, da zagotovijo 

neodvisnost nacionalnih centralnih bank, in prepovedalo se je kreditiranje javnega sektorja z 

njihove strani. Ta faza predstavlja pripravo za zagotovitev delovanja Evropske centralne 

banke. Preden se je leta 1999 začela tretja faza, je Svet EU-ja zahteval poročilo Evropske 

komisije in Evropskega monetarnega inštituta o napredku pri oblikovanju ekonomske in 

monetarne unije. Na podlagi tega poročila so se odločili začeti tretjo fazo, tj. izvajanje enotne 

denarne politike v okviru Evropskega sistema centralnih bank in uvedbo enotne valute 

(Ješovnik, 2000; Evropska centralna banka 2018). 

Naloge Evropske centralne banke 

Naloge Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), v katerega so vključene nacionalne 

centralne banke,  so opredeljene v pogodbi o delovanju Evropske unije. Ta skupni organ vodi 

monetarno politiko EU-ja. Pri tem moramo poudariti, da Evropska centralna banka in 

Evropski sistem centralnih bank ne smejo prejemati nobenih navodil s strani vlad ali drugih 

institucij EU-ja, torej morajo delovati neodvisno. Glavne naloge Evropske centralne banke so: 

 sprejemanje uredb in odločb, ki so potrebne za izvajanje nalog v okviru Evropskega 

sistema centralnih bank; 

 Evropska centralna banka ima izključno pravico, da odobri izdajo bankovcev na območju 

Unije; 

 v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami zbira statistične podatke, potrebne za 

izvajanje nalog ESCB-ja; 

 pregleda vsak akt Evropske unije, ki se kakor koli navezuje na monetarno politiko. 

2.4.2 Evropska investicijske banka 

Evropska investicijska banka je bila ustanovljena leta 1958 z Rimsko pogodbo. Ta ima 

dejansko dve glavni funkciji, in sicer je neodvisen organ Evropske unije ter ima neposredne 

stike z gospodarskimi subjekti, javnimi in privatnimi (Ješovnik 2000). 

Naloge Evropske investicijske banke 

Evropska investicijska banka je v skupni lasti držav članic Evropske unije, njena glavna 

naloga je podpiranje projektov s posojili, ki omogočajo uresničevanje ciljev EU-ja. Deluje 

tako, da si na kapitalskih trgih izposoja denar in ga pod ugodnimi pogoji posoja za različne 

projekte, ki so v skladu s cilji EU-ja. Ta sredstva, ki jih banka lahko posoja pod ugodnimi 

pogoji na kapitalskih trgih, posoja tako državam članicam ter njihovim finančnim ustanovam 

kot tudi državam nečlanicam EU-ja. Ješovnik pravi: »90% vseh kreditov Evropske 

investicijske banke najamejo države članice Unije.«  
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Banka izplača posojila, vredna nad 20 milijonov evrov, neposredno, pri manjših posojilih pa 

kreditira finančne ustanove, te pa potem denar dalje posojajo strankam (Ješovnik 2000). 

2.5 Skupni trg 

Pri tem poglavju, ki je najpomembnejše za razumevanje prihodnjih trgovinskih odnosov in 

sprememb po brexitu, bomo spoznali kratko zgodovino in vzpostavitev notranjega trga. Kar je 

še pomembnejše, nakazali bomo, kakšne so prednosti za države, ki so vključene v enotni trg 

Evropske unije, in kaj to pomeni pri trgovanju s tretjimi državami. V sklopu tega poglavja 

bomo spoznali tudi sporazume o prosti trgovini, ki jih bomo ponovno omenjali v poglavjih, ki 

so vezana na posledice brexita. Opisali bomo tudi svoboščine enotnega trga in pravice ter tudi 

obveznosti sodelujočih držav za delovanje na skupnem trgu Evropske unije. 

2.5.1 Vzpostavitev notranjega trga 

V Rimski pogodbi, s katero se je ustanovila Evropska gospodarska skupnost, so bili navedeni 

ukrepi, ki jih je treba sprejeti za vzpostavitev enotnega trga. Ti so vključevali prosti pretok 

blaga, ljudi in kapitala med državami članicami, skupne kmetijske politike ter skupne 

trgovinske politike znotraj držav in trgovinske politike do tretjih držav. Do konca 60. let 

prejšnjega stoletja so bili ustanovljeni carinska unija in skupni trg ter skupna kmetijska 

politika. Preostanek tako imenovanih štirih svoboščin, to so prosti pretok oseb, storitev, 

kapitala in blaga, pa se je uveljavil s programom enotnega trga. Program enotnega trga je bil 

sprejet leta 1982 in je vseboval zakonodajne ukrepe, potrebne za dokončanje enotnega trga v 

roku desetih let. Glavni namen enotnega trga je zagotoviti štiri že navedene svoboščine ob 

upoštevanju določenih pogojev oziroma podrobnejših predpisov Evropske unije.  

Za izgradnjo notranjega trga je pomembna Pogodba o Evropski uniji, katere namen je bil 

vzpostaviti ekonomsko integracijo držav članic Evropske gospodarske skupnosti. Kot obliko 

za integriranje držav so izbrali skupni trg, ki je postal temelj ideje o evropskem povezovanju. 

To je predstavljalo nadgradnjo carinske unije s svobodnim pretokom proizvodnih dejavnikov. 

Gre torej za vzpostavitev trga, na katerem je omogočen prosti pretok osnovnih ekonomskih 

dejavnikov: blaga, delavcev, storitev in kapitala. 

V pogodbi o Evropski uniji je notranji trg naveden med temeljnimi cilji EU-ja, pravne 

podlage za delovanje notranjega trga pa so natančneje določene v Pogodbi o delovanju 

Evropske unije. 

V tem obdobju, tj. med Rimsko pogodbo in sprejemom Enotnega evropskega akta, je Sodišče 

EU-ja oblikovalo več prispevkov za razvoj enotnega trga, med njimi tudi razglasitev načela 

medsebojnega priznavanja, po katerem je treba proizvodom, ki so bili proizvedeni in dani na 

trg ene izmed držav članic, dovoliti dostop na trge preostalih držav članic brez omejitev. 
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Vendar Hojnik in Knez (2015, 29) navajata, da je bil notranji trg na začetku 80. let prejšnjega 

stoletja kljub prizadevanjem Sodišča Evropske unije in Komisije še vedno nedograjen in 

države članice so imele še vedno precej možnosti za zaščito domačega trga. V sredini 80. let 

prejšnjega stoletja, ko se je zamenjal predsednik Komisije, se pojavi ideja za dokončno 

izgradnjo notranjega trga, ki jo je Delors predstavil Evropskemu parlamentu. Po pozivu 

Evropskega parlamenta je Komisija pripravila Belo knjigo z naslovom Dokončno oblikovanje 

notranjega trga. Namen tega dokumenta je bil odprava ovir, ki so še vedno na kakršen koli 

način onemogočale prosti pretok. Pri tem gre za tri skupine ovir, in sicer fizične ovire (mejne 

kontrole), tehnične ovire (prilagajanje različnim proizvodnim standardom) in fiskalne ovire 

(različne stopnje DDV-ja in trošarin). S podpisom Enotnega evropskega akta, ki je bil 

sprememba Rimske pogodbe, se je skupni trg preimenoval v notranji ali enotni trg, s tem 

aktom pa se je postavil tudi časovni okvir, v katerem se mora vzpostaviti notranji trg. 

2.5.2 Pomen enotnega trga za članice EU-ja 

Čeprav se zdi, da je enotni trg že v celoti izgrajen in prinaša številne prednosti za države 

članice in potrošnike, ima Evropska unija za to področje pripravljenih še kar nekaj načrtov. 

Predvsem na področju storitev, kjer je še veliko neizrabljenega potenciala, saj po besedah 

Kumarja idr. (2017) to predstavlja kar 74 % BDP-ja Evropske unije v letu 2014  (Kumar idr. 

2017). 

Program enotnega trga prinaša državam štiri temeljne svoboščine, ki imajo pozitiven vpliv na 

gospodarstva. Ekonomske učinke notranjega trga je opisal Viner v svoji analizi carinske unije, 

kjer je zajeto tudi področje enotnega trga. Že s carinsko unijo se je vzpostavila prosta trgovina 

med članicami in uvedena je bila skupna tarifa na uvoz za nečlanice. Odstranitev carinskih 

obdavčitev med članicami ima neposredne učinke, ki jih občutijo potrošniki kot nižje cene 

izdelkov, svoje povpraševanje pa preusmerijo od uvoženih proizvodov na domače, ki so 

zaradi tega postali cenejši. Kot smo že omenili, Vinerjeva analiza zajema tudi učinke 

notranjega trga, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju tega poglavja.  

2.5.3 Svoboščine notranjega trga 

V tem poglavju bomo naredili kratek pregled, katere štiri temeljne svoboščine prinaša 

vzpostavitev notranjega trga, kako se te uresničujejo v praksi ter kaj so s tem pridobile države 

članice Evropske unije. 

Prosti pretok blaga 

Prosti pretok blaga poenostavljeno pomeni, da je zagotovljena prosta menjava blaga na 

notranjem trgu, to blago pa izpolnjuje standarde varnosti in zdravja za potrošnike ter 

standarde varovanja okolja, ki so skupni za vse države, zajete na notranjem trgu. 
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Da se je lahko zagotovil prost pretok blaga, je bilo sprva treba odstraniti vrsto ovir, ki jih 

lahko razdelimo v tri skupine (Kumar idr. 2017, po Knez in Hojnik 2009, 11). To so 

diskriminatorno obravnavanje uvoženega blaga, cene in dajatve, ki imajo enak učinek kot 

carine, ter količinske omejitve in vsi ukrepi z enakim učinkom. 

Prvi korak v tej smeri je bila vzpostavitev carinske unije, s tem so bile odstranjene carine in 

količinske omejitve, vendar dva dodatna cilja, to sta prepoved ukrepov z enakim učinkom in 

uskladitev nacionalnih zakonodaj, nista bila dosežena do predvidenega roka. Pri prizadevanjih 

za prosti pretok blaga sta tako postala osrednja cilja (Evropski parlament, 2017).  

Vzpostavitev notranjega trga prinaša neposredne pozitivne učinke tako za ponudnike kot za 

potrošnike, vse skupaj pa prinaša tudi pozitivne učinke za nacionalna gospodarstva držav 

članic Evropske unije. »Notranji trg ponudnikom blaga danes omogoča dostop do skoraj 500 

milijonov potrošnikov in s tem boljši izkoristek ekonomije obsega, potrošnikom pa omogoča 

široko izbiro proizvodov« (Hojnik in Knez 2015, 45).   

Program enotnega trga je harmoniziral nacionalne proizvodne standarde, mimo katerih so se 

pred tem morali prebiti uvozniki, in odstranil stroške, nastale pri administrativnih postopkih 

na mejah, ter odstranil različne tehnične ovire. S tem programom je postalo ekonomsko bolj 

učinkovito koncentrirati prodajne in distribucijske aktivnosti v eni izmed držav Evropske 

unije, saj lahko potem to blago izvažajo in prodajajo pod enakimi standardi in pogoji tudi v 

drugih državah EU-ja. Z vzpostavitvijo notranjega trga je torej izvoz v Evropsko unijo postal 

donosnejši.  

S tem, ko  se je omogočil enostavnejši in seveda cenejši način za vstop na trg, se je povečala 

tudi konkurenca na trgu, ki so jo privabili predvsem manjši uvozni stroški. Potrošniki so s tem 

pridobili možnost izbire med več različnimi vrstami proizvodov, ki so z odstranjevanjem 

stroškov postali tudi cenejši. Pri vsem tem so največ pridobili potrošniki sami ter nacionalna 

gospodarstva, medtem ko to nujno ne pomeni več dohodkov za domače proizvajalce, ki so z 

uvedbo notranjega trga morali odstopiti določen tržni delež uvoznikom in spustiti ceno, da so 

jim lahko konkurirali. Pri tem se je treba zavedati, da so domači proizvajalci, tako kot 

preostali, pridobili lažji dostop na trge drugih držav članic Evropske unije (Flam 2016). 

Prosti pretok storitev 

Storitveni sektor ima na področju notranjega trga še precej neizkoriščenega potenciala, kot 

smo omenili že na začetku tega poglavja. Po navedbah Kumarja idr. (2017) je storitveni 

sektor v letu 2014 predstavljal kar 74 % BDP-ja Evropske unije, poleg tega pa ustvarja še 

veliko večino novih delovnih mest. Kljub tem številkam pa je delež trgovine s storitvami 

znotraj Evropske unije precej nižji v primerjavi z deležem trgovine z blagom.  
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Razlog za to lahko iščemo v naravi storitev samih, saj je v večini primerov del opravljanja 

storitev vezan na lokacijo ponudnika. Na drugi strani pa vseeno obstajajo določene vrste 

storitev, kot so transportne ali zavarovalne storitve, kjer lahko podjetja izberejo najboljšo 

ponudbo znotraj Evrope. V tem primeru lahko opazimo, kakšnega ključnega pomena je 

svobodni pretok storitev za optimalno alokacijo proizvodnih dejavnikov in rast evropskega 

gospodarstva (Kumar idr. 2017, 252). 

Vendar različne ekonomske raziskave tržišč ugotavljajo, da čezmejna trgovina s storitvami 

narašča, še posebej s poslovnimi in komunikacijskimi storitvami ob že prej omenjenih 

transportnih in zavarovalnih storitvah. Hojnik in Knez (2015, 273) navajata, »da bi za vsak 

odstotek večji obseg čezmejnega opravljanja storitev v EU za več kot milijardo evrov povišal 

BDP«, zato si Evropska unija prizadeva odpraviti ovire na področju prostega pretoka storitev 

znotraj notranjega trga. 

Kot temelj vzpostavitve notranjega trga storitev velja omeniti dve pravici podjetij v EU-ju, to 

sta svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev. Prva govori o začetku in 

opravljanju dejavnosti kot samozaposlena oseba, pod enakimi pogoji velja za državljane držav 

članic, kjer se je podjetje ustanovilo. Druga pa govori o tem, da lahko ponudnik storitev svojo 

dejavnost začasno izvaja v državi članici, kjer se storitev opravlja, pod enakimi pogoji, kot jih 

ta država postavlja za svoje državljane. Obe pravici sta med seboj povezani, saj lahko fizična 

oseba ali podjetje ustanovi sedež v drugi državi članici Evropske unije in tam opravlja storitve 

(Kumar idr. 2017, 252).  

Glavni cilj notranjega trga na področju storitev je torej omogočiti opravljanje storitev v drugi 

državi članici EU-ja, na enak način in enako preprosto, kot je to v državi članici, kjer ima 

podjetje oziroma ponudnik storitev svoj sedež. Vendar, kot pa smo že nakazali v uvodu tega 

poglavja, notranji trg storitev močno zaostaja za notranjim trgom blaga, podobnega mnenja so 

bile tudi ocene Evropske komisije iz leta 2002. Kljub svojemu ekonomskemu pomenu storitve 

namreč zajemajo zgolj 20 odstotkov celotne trgovine znotraj Evropske unije (Kumar idr. 

2017).  

V letu 2006 je Evropska komisija z direktivo o notranjem trgu storitev, ki jo od leta 2009 

dalje izvajajo vse države EU-ja, naredila korak proti uresničitvi večjega potenciala 

storitvenega sektorja. Glavni cilj te direktive je bil uresničiti polni potencial trga storitev v 

Evropski uniji z odpravo pravnih in administrativnih ovir. Evropska komisija zdaj sodeluje z 

državami članicami EU-ja za nadaljnje izboljšave notranjega trga storitev. Direktiva o 

notranjem trgu storitev prinaša koristi za podjetja oziroma ponudnike storitev in za 

potrošnike, ki uporabljajo te storitve v EU-ju. Podjetja imajo možnost lažjega ustanavljanja in 

zagotavljanja čezmejnih storitev, pri čemer so se poenostavili formalni postopki, potrošniki in 

podjetja, ki koristijo storitve, pa so s tem pridobili višjo kakovost opravljenih storitev in več 

potrošniških pravic (European Commission 2018). 
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 Prosti pretok kapitala 

Prosti pretok kapitala je najširša svoboščina notranjega trga, saj vključuje tudi države 

nečlanice Evropske unije. Napredek pri tej svoboščini je bil nekoliko počasnejši kot pri 

preostalih treh, saj ta ni bila popolnoma liberalizirana. Šele z razvojem notranjega trga leta 

1993 se je spodbudil razvoj prostega pretoka kapitala, saj predstavlja nekako prvi pogoj za 

delovanje notranjega trga, ki je, seveda, opravljanje mednarodnih plačil brez ovir. Razvoj te 

svoboščine se je dodatno spodbudilo tudi z ustanovitvijo gospodarske monetarne unije. Pred 

tem so države omejevale prost pretok kapitala, kar se dogaja tudi zdaj, razlogov za to pa je kar 

nekaj in jih bomo predstavili v nadaljevanju tega poglavja. Liberalizacija tega področja 

notranjega trga je trajala nekoliko dlje kot pri preostalih treh svoboščinah, ker je prosti pretok 

kapitala tesno povezan z gospodarsko monetarno unijo. Prosti pretok kapitala je postal 

neposredno učinkovit šele z uveljavitvijo Maastrichtske pogodbe, ki prepoveduje vse 

omejitve prostega pretoka kapitala in plačil med državami članicami in tudi med državami 

članicami in tretjimi državami (Hojnik in Knez 2015). 

»Po teoriji kapital prosto prehaja državne meje takrat, ko lahko podjetja zadovoljijo svoje 

potrebe po kapitalu in investitorji lahko ponudijo svoj kapital v državi, kjer so pogoji zanje 

najugodnejši« (Hojnik in Knez 2015, 425, po Molle W. 1997, 216). Prednosti, ki jih prinaša 

prosti pretok kapitala, so v glavnem zmanjšanje tveganja motenj, ki se pojavijo na majhnih 

trgih, in povečanje ponudbe kapitala zaradi boljših investicijskih pogojev. Poveča se tudi 

povpraševanje po kapitalu, ker se pojavi večja konkurenca, kar prinese ugodnejše pogoje. Na 

splošno torej prosti pretok kapitala ustvarja boljše investicijske priložnosti, saj imajo 

vlagatelji in prejemniki kapitala večjo izbiro, prispeva k stabilnosti cen in vse skupaj vodi do 

gospodarske rasti (Hojnik in Knez 2015, 425-426).  

Razlogi, zakaj države članice stremijo k poskusom omejiti prosti pretok kapitala, so povezani 

predvsem z lastnimi interesi teh držav. Pri prostem pretoku kapitala se namreč zgodi, da so 

pogoji za investiranje v neki drugi državi članici Evropske unije veliko boljši, kar pomeni 

škodo za domačo državo, ki se odraža v manjšem številu investicij in odlivu kapitala. Ta odliv 

posledično pomeni zmanjšanje domačih zalog kapitala in zaradi tega je države strah, da ne bi 

bile več sposobne izpolnjevati mednarodnih obvez (Hojnik in Knez 2015). 

Kot smo že omenili, je prosti pretok kapitala postal učinkovit šele z Maastrichtsko pogodbo, 

vendar pa je bila popolna liberalizacija pretoka kapitala predpogoj za izvrševanje preostalih 

treh svoboščin notranjega trga, zato je bila Evropska unija nekako prisiljena vzpostaviti prosti 

pretok kapitala. Liberalizacija je bila nujno potrebna za vzpostavitev ekonomske ter 

monetarne unije in za uvedbo evra (Evropski parlament 2017). Tako je prosti pretok kapitala 

postal najširša svoboščina, kot edina namreč presega meje notranjega trga, saj pretok kapitala 

velja tudi med državami članicami in tretjimi državami (Kumar idr. 2017). 
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Kljub številnim prizadevanjem in napredku na področju prostega pretoka kapitala pa 

primerjave z ZDA kažejo, da so kapitalski trgi v evropskih državah še vedno sorazmerno 

nerazviti in razdrobljeni. Zato je v okviru Naložbenega načrta za Evropo iz leta 2014 vključen 

predlog za ustanovitev unije kapitalskih trgov, in sicer do leta 2019. S tem naj bi se dokončno 

odpravile vse ovire pri čezmejnih naložbah in vzpostavil bi se enoten kapitalski trg vseh držav 

članic EU-ja. Ta enotni trg bi okrepil in razširil vire financiranja, kar bi privedlo do 

gospodarske rasti in ustvarilo več delovnih mest, okrepil bi se tudi pomen ekonomske in 

monetarne unije. Z unijo kapitalskih trgov bi veliko pridobila majhna in srednje velika 

podjetja, ki so v veliki meri namreč odvisna od bančnega financiranja, s tem bi se povečale 

njihove možnosti za pridobivanje finančnih sredstev tudi pri drugih virih financiranja (Kumar 

idr. 2017, 257).  

Prosto gibanje oseb 

Prosto gibanje oseb je svoboščina notranjega trga, ki jo najbolj očitno občutijo državljani 

Evropske unije neposredno in za njih predstavlja največjo prednost. Vsakodnevno namreč 

veliko državljanov EU-ja potuje znotraj schengenskega območja oziroma v drugo državo 

članico brez obmejnega nadzora.  

Schengenski sporazum iz leta 1985 predstavlja osnovo za prosto gibanje oseb med takratnimi 

petimi državami in premestitev mejnih kontrol med državami schengenskega območja na 

zunanje meje. Kot smo omenili, se je vse skupaj začelo med petimi državami, danes pa 

Schengenski sporazum vključuje večino držav članic Evropske unije. 

Koncept prostega gibanja oseb se je sprva nanašal zgolj na ekonomsko aktivne državljane 

(zaposleni, ponudniki storitev), s sprejetjem Maastrichtske pogodbe pa se je začel razvijati 

širši koncept, koncept evropskega državljanstva, ki je prispeval k razvoju svobodnega gibanja 

oseb v EU-ju (Kumar idr. 2017, po Knez in Hojnik 2009, 69).  

S konceptom evropskega državljanstva smo vsi državljani EU-ja postali enaki v pravicah. 

Državljanstvo Evropske unije samo dopolnjuje, ne pa nadomešča državljanstvo domače 

države. S tem in še s prepovedjo diskriminacije ter ciljem Evropske unije, da ustvarja notranji 

trg, se je spremenil pogled na prosto gibanje oseb znotraj EU-ja, hkrati pa ti trije dejavniki 

predstavljajo temelje za svobodno gibanje oseb. Sprva se je svobodno gibanje nanašalo samo 

na ekonomsko aktivne državljane, zdaj pa se deli na ekonomsko aktivne in ekonomsko 

neaktivne, mednje spadajo študenti, upokojenci, turisti (torej vsi državljani EU-ja, ki so 

ekonomsko neaktivni) in pa družinski člani ekonomsko aktivnih.  

Načelo prostega gibanja delavcev, ki velja tudi v državah Evropskega gospodarskega 

prostora, zagotavlja državljanom EU-ja pravico poiskati delo v drugi državi Evropske unije, 

se tam zaposliti brez delovnega dovoljenja, kot zaposleni imajo pravico prebivati v državi, v 
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kateri so zaposleni, in imajo tudi pravico, da po končani zaposlitvi tam tudi ostanejo  (Kumar 

idr. 2017, 263).  

Državljani Evropske unije imajo tako pravico do dela in prebivanja v drugih državah članicah, 

vendar jih to pravico kljub temu uveljavlja sorazmerno malo. Število teh, ki jo uveljavljajo, tj. 

živijo ter delajo v drugi državi članici EU-ja, se je od leta 2005 pa do leta 2012 povečalo s 

šest  na deset milijonov. Tukaj govorimo o velikih številih, vendar je glede na celotno 

delovno aktivno populacijo EU-ja takih delavcev sorazmerno malo. Glede na celotno delovno 

aktivno prebivalstvo se je ta odstotek povečal z nekaj več kot 2 % na dobre 3 % v letu 2012. 

Ta delež je bil pred širitvijo Evropske unije v letu 2004, ko se je pridružilo 10 novih držav, 

precej nizek. Podatki kažejo, da je širitev EU-ja v letih 2004 in 2007 malenkostno povečala 

število delavcev, ki uveljavljajo to pravico, vendar je bilo pričakovati, da se bo ta delež 

povečal bolj, kot se nato dejansko je. Obstajale so namreč velike razlike v prihodkih med 

starimi in novimi državami članicami, kar bi moralo biti bolj vabljivo za selitev dela.  

Če na eni strani sorazmerno malo ljudi uveljavlja pravico do dela in prebivanja v drugi državi 

članici EU-ja, pa je na drugi strani veliko takšnih, ki dnevno izkoriščajo možnosti 

schengenskega območja in potujejo znotraj meja Evropske unije brez nadzora na mejah. 

Razloge za nizko mobilnost delavcev lahko iščemo v številnih ovirah. Poleg splošnih ovir, kot 

so jezikovne razlike, kulturne razlike in oddaljenost od družine ter znancev, za prosti pretok 

dela še vedno obstajajo nekatere pomembne institucionalne ovire.  

Ena takšnih ovir so omejene možne koristi v primeru brezposelnosti pri iskanju zaposlitve v 

drugi državi članici ali pa na primer razlike v pokojninskih sistemih. Preselitev v drugo 

državo članico lahko namreč pomeni, da ljudje v tem primeru izgubijo pokojninske pravice iz 

svoje domače države, zlasti se to pogosto dogaja v zasebnih pokojninskih shemah. Ali pa se 

lahko zgodi, da v državi, kjer imajo novi stalni naslov, prejemajo nizko pokojnino, dokler ne 

dosežejo minimalne predpisane starosti za izplačilo pokojnine v svoji domači državi (kjer je ta 

starostna meja postavljena višje).  

Migracije delavcev sprožijo predvsem razlike v plačah med državami članicami EU-ja za 

podobna dela, selitev delavcev je torej odziv na takšne razlike. Te razlike so lahko zelo 

koristne za enotni trg kot celoto, čeprav je na prvi pogled videti, da državam z nižjimi plačami 

škodujejo. Na primer, pred odstranitvijo ovir za mobilnost dela je realna plača v državi A 

višja od realne plače v državi B. Zaradi prostega pretoka oseb in pravice do dela v drugi 

državi članici Evropske unije se bodo delavci preseljevali v državo A, kjer jim je zagotovljena 

višja plača. Pri tem se bo mejni proizvod v državi A zniževal, na drugi strani pa se bo 

poviševal v državi B, vse dokler se realne plače v obeh državah ne bodo izenačile. Na splošno 

lahko rečemo, da so delavci v državi A v boljšem položaju, kot priseljeni delavci, ki na dolgi 

rok s tem ne pridobijo (Badinger in Nitsch 2016, 63-65). 
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3 BREXIT 

Po odločitvi Velike Britanije na referendumu, da zapusti Evropsko unijo, se je zgodilo, da je 

njihova usoda v Evropski uniji s tem postala stvar izbire državljanov samih. V vse bolj 

nepredvidljivem okolju in gospodarstvu taka razveza ni v interesu nobene izmed strani, saj 

zmanjšuje njun gospodarski vpliv. Zaradi tega so se po tej odločitvi začela pogajanja med EU-

jem in veliko Britanijo o tem, kako bo videti EU po dokončno izpeljanem procesu, seveda obe 

strani pri tem na prvo mesto postavljata svoje interese. Ker so se pogajanja šele začela, ne 

moremo govoriti, da se je brexit, kot imenujejo odločitev Velike Britanije, da zapusti EU, že 

začel, čeprav so nekatere posledice te odločitve že vidne in določeni scenariji že predvideni.  

Po skoraj šestdesetih letih integracije Evropske unije, ki je bila v razmahu in je bila na videz 

nepovraten proces, so se britanski volivci 24. junija Evropsko unijo odločili zapustiti      

(Ferry idr. 2016). 

Če pogledamo obdobje pred brexitom, lahko že na prvi pogled opazimo, da je imela Velika 

Britanija z Evropsko unijo že od nekdaj prav poseben odnos, na trenutke bi lahko dejali celo 

sporen. London je zmeraj ohranjal svojo distanco od Bruslja s pogajanji o izključitvah iz 

nekaterih temeljnih politik EU-ja, pri tem mislimo seveda na evrsko in schengensko območje. 

Evropska unija je v času tik pred brexitom doživljala številne krize, na katere se je odzivala 

zelo dvomljivo, vse skupaj pa je še dodatno spodbudil evroskepticizem, ki je v zadnjem času 

v porastu.  Zagovorniki brexita so trdili, da bi z odcepitvijo od Evropske unije lahko povrnili 

svojo nacionalno suverenost in da bi država lahko sama bolje upravljala priseljevanje ter se 

osvobodila od zahtevnih predpisov EU-ja, s tem pa bi tudi spodbudili bolj dinamično rast 

(McBride 2017).  

Vendar je bila po zmagi kampanje strani za odhod, kot imenujemo stran, ki se je potegovala 

za izstop iz EU-ja, ki je privedla naprej k odstopu predsednika vlade Velike Britanije, Davida 

Camerona, nova predsednica vlade Theresa May postavljena pred pogajanja o prihodnosti 

države in novih odnosih z Evropsko unijo po odcepitvi. Nato je nova predsednica vlade 

sprožila postopek odcepitve, ki je zapisan v 50. členu, o katerem se je v medijih na veliko 

govorilo. Kot smo že omenili pri prejšnjih poglavjih, gre za člen, ki natančno opisuje, kako 

poteka proces izstopa iz EU-ja v takšnem primeru. S tem se je Velika Britanija tudi odločila 

zapustiti enotni trg, kar v najslabšem možnem scenariju lahko pomeni izgubo največjega 

trgovinskega partnerja. Kako se bo vse skupaj razpletlo, je v veliki meri odvisno od pogajanj. 

Odhod bo najverjetneje vplival tudi na finančni sektor in povzročil politično negotovost v 

državi. 

Odločitev Britancev, da zapustijo Evropsko unijo, ki si je skoraj 60 let prizadevala za 

integracijo Evrope, je vsekakor največji politični izziv Evrope danes. S tem se je odprlo neko 

novo obdobje v zgodovini evropskega integracijskega procesa in to bo vodilo do razprave in 

dvomljivih vprašanj o samih temeljih projekta Evropske unije. V same posledice brexita bo 
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najverjetneje treba vložiti veliko kapitala in seveda politične energije. Sama razprava, ki 

trenutno poteka okoli tega dogodka, je zapletena, saj se bo proces vlekel še leta, preden bo 

dokončno izpeljan. Končni izid tega je težko dokončno napovedati, seveda pa se bosta morali 

tako Evropska unija kot Velika Britanija posvetiti razhajanjem med obema stranema, da bi 

čim bolj omilili negativne posledice (Enderlein idr. 2016). 

3.1 Definicija 

Z brexitom označujemo odločitev Britancev na referendumu 23. junija 2016, da zapustijo 

Evropsko unijo in nadaljujejo samostojno pot. Takratni britanski premier je 22. februarja v 

svoji izjavi v parlamentu pred referendumom opozarjal, da bi takšna odločitev za Veliko 

Britanijo pomenila skok v neznano. Seveda britanski premier ni bil edini, ki so ga takrat 

skrbele vse glasnejše govorice o odhodu, tudi predsednik Evropskega sveta je opozoril, da 

negotovost Velike Britanije glede prihodnosti v EU-ju predstavlja destabilizirajoči dejavnik. 

Evropski svet je bil pred tem referendumom v skrbeh, da bi se podobne razprave o odhodu iz 

EU-ja lahko začele tudi v drugih državah članicah, ki so ključnega pomena za delovanje 

Unije, saj je v zadnjem času spet močno prisoten evroskepticizem, ki teži k suverenosti držav, 

ki jo lahko dosežejo zgolj izven Evropske unije (Busch in  Jürgen 2016). 

Po referendumu, ki je dokončno potrdil, da bo Velika Britanija zapustila Evropsko unijo, je 

29. marca premierka Theresa May sporčila postopek o odhodu iz člena 50. Ta daje EU-ju in 

Veliki Britaniji dve leti časa za pogajanja o vseh problemih, ki so povezani z odhodom 

države. Vprašanja, o katerih se bodo pogajali, vključujejo naslednjih šest točk: 

1. Velika Britanija ne želi več nadaljevati neomejenega priseljevanja v EU. 

2. Obe strani morata zagotoviti status državljanstva Evropske unije vsem, ki živijo v Veliki 

Britaniji, in obratno Britancem, ki živijo v drugih državah članicah EU-ja. Enako velja za 

delovne vizume, ki trenutno niso potrebni. 

3. Velika Britanija se želi popolna umakniti tudi iz Evropskega sodišča. 

4. Združeno kraljestvo želi z Evropsko unijo ohraniti carinsko unijo, kar pomeni, da ne bodo 

uvedli uvoznih tarif drug proti drugemu, temveč se bo ohranila skupna tarifa na uvoz iz 

drugih držav članic Evropske unije. 

5. Obe strani seveda še vedno želita naprej trgovati med seboj pod enaki pogoji. 

6. Evropska unija bo od Velike Britanije zahtevala denarno poravnavo za izpolnjevanje 

obstoječih finančnih obveznosti. V nedavnih pogajanjih je ta številka znašala med 40 in 

55 milijard evrov. 

Načrt odcepitve od Evropske unije morajo nato odobriti Evropski svet, 20 držav EU-ja s 65 

odstotki prebivalstva in Evropski parlament. Nato bo Velika Britanija kopirala zakone EU-ja 

v svoje zakone, ki jih bo pozneje mogoče spremeniti ali razveljaviti. 

Premierka May je za vodjo brexita imenovala Davida Davisa. Ta želi s pogajanji doseči 

oziroma skleniti bilateralne sporazume z dovolj velikim številom držav, da bi v dveh letih 

nadomestil EU, pri tem pa verjame, da bo EU še naprej ohranil enake trgovinske odnose z 

Veliko Britanijo, ne da bi ob tem v zameno vztrajal pri prostem pretoku ljudi. 
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Septembra 2017 je premierka potrdila pričakovanja, da se bodo odločili za t. i. »soft brexit«, 

kar pomeni, da bi ohranili popoln dostop do kapitala z omejenim dostopom ljudi, torej bi z 

Evropsko unijo imeli podoben odnos kot Norveška, o čemer bomo več govorili v 

nadaljevanju. Takrat je tudi predlagala dvoletno prehodno obdobje, namenjeno pogajanjem, 

medtem ko Velika Britanija dokončno zapušča Evropsko unijo. Ta odločitev bi Veliki 

Britanijo omogočila stalni dostop do trgov, v zameno pa bodo še naprej plačevali obveznosti 

za članstvo v EU-ju do leta 2020 (Amadeo 2017). 

Ko govorimo o brexitu kot odcepitvi od Evropske unije, se moramo še vedno vprašati, ali bo 

ta postopek dokončno pomenil popolno neodvisnost tako za Veliko Britanijo kot tudi za EU. 

Trenutno se Evropa na primer spopada s številnimi izzivi glede same varnosti, ki zahtevajo, 

da se postopek brexita upravlja pametno. Poleg tega pa so ti izzivi samo opomin, da se je 

treba takšnih zadev lotiti s sodelovanjem, saj se Velika Britanija lahko odcepi od EU-ja, 

vendar pa se ne morejo odcepiti od Evrope same in od izzivov, ki zadevajo tako EU kot njih 

same. Enako je mogoče trditi tudi za gospodarske povezave. Danes, skoraj pol stoletja po prvi 

širitvi EU-ja v zgodnjih sedemdesetih letih, so gospodarske razmere Evropske unije in Velike 

Britanije tako prepletene med seboj, da v gospodarskem smislu nobena stran ne more biti 

popolnoma neodvisna. Nekatere reforme, ki jih sprejme EU v veliki meri, potem zadevajo 

celotno celino, z brexitom ali brez. Morda je največja gospodarska negotovost, ki bi prišla z 

brexitom, prihodnje članstvo Velike Britanije v evroobmočju in blaginja v eni največjih 

svetovnih ekonomij (Ferry idr. 2016). 

3.2  Kako je prišlo do brexita? 

Brexit je vsekakor ena največjih kriz za Evropsko unijo, ne samo, ker se je prvič v zgodovini 

ena izmed držav članic EU-ja odločila za umik iz Unije, temveč tudi zato, ker bo Evropska 

unija izgubila močno in vplivno članico (Nugent 2018). 

Glede na to, da v praktično vseh študijah o brexitu opozarjajo, da bo Velika Britanija po tem, 

ko bo ta proces izpeljan, zagotovo izgubila na več področjih, pa nas zanima, zakaj so se  

Britanci na referendumu kljub temu odločili za odhod s slabimi 52 % glasov. Zanima nas, 

kateri so pravi vzroki za takšno odločitev in kaj je sploh privedlo do tega. 

V zvezi s tem se pojavlja vprašanje, ali je odločitev Velike Britanije, da zapusti Evropsko 

unijo, pravilna in ali je vseeno bolje nadaljevati izven EU-ja, čeprav odhod pomeni, da država 

zapusti prosti dostop do notranjega trga, v kolikor z EU-jem ne sklene nobenih drugih 

sporazumov v obdobju pogajanj. Tudi štiri že omenjene svoboščine notranjega trga bi bile 

omejene za državo in veliko bo odvisno tudi od oblike, v kateri bodo strukturirani odnosi med 

EU-jem in Združenim kraljestvom (Busch in  Jürgen 2016). 
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3.2.1 Glavni razlogi za odhod 

Vsekakor je bil glavna tržna niša strani, ki se je zavzemala za odhod, proračun Evropske 

unije. Ti so prikazali neto prispevek Združenega kraljestva k Evropski uniji kot breme in 

omejitev nacionalne suverenosti. Pri tem je smiselno poudariti, da so se osredotočali zgolj na 

neposredne prihranke, če bi zapustili Evropsko unijo, ignorirali pa potencialne negativne 

vplive zapustitve EU-ja. Vse skupaj so pri ljudeh podpirali še močan evroskepticizem, ki je v 

zadnjih letih v porastu, in dvomi o moči Evropske unije.  

Glavni argument so volivci videli predvsem v večji suverenosti Velike Britanije zunaj EU-ja 

in zunaj omejitev, ki jih prinaša članstvo. Po brexitu bo Velika Britanija namreč lahko sama 

oblikovala politiko priseljevanja in prostega gibanja delovne sile. Prav priseljevanje in prost 

pretok delovne sile je bila glavna tema, okoli katere so se vrteli argumenti za odhod, saj se je 

vse skupaj dogajalo prav v času begunske krize, ko so ljudje dvomili o odločitvah EU-ja. 

Večjo suverenost bo Velika Britanija pridobila pri pogajanjih o trgovini z drugimi državami 

in predvsem se bodo z odhodom znebili nekaterih trgovinskih ovir pri uvozu, ki jih je določil 

EU (Sampson idr. 2016). 

Podporniki brexita so trdili, da bi odhod Veliki Britaniji omogočil večjo svobodo pri 

določanju svoje politike,  ki bi odražala interese Združenega kraljestva in ne zgolj sledila 

interesom Evropske unije.  

3.2.2 Izvor brexita 

Ko iščemo korenine brexita in od kod sama zamisel izvira, moramo najprej pogledati širšo 

zgodovino odnosov med Evropsko unijo in Veliko Britanijo. Ti so bili že od zmeraj posebni 

in med obema stranema je vedno vladalo nekakšno napeto ozračje. V Veliki Britaniji se je v 

zadnjih štiridesetih letih povečevalo nasprotovanje Evropskim projektom integracije, zlasti od 

leta 1990 naprej, ko sta se začela največje povezovanje in širitev Unije (Corbett 2016). Velika 

Britanija se je vedno poskušala nekoliko distancirati od pristojnosti Bruslja s pogajanji o 

izključitvah iz evrskega in schengenskega območja. Zagovorniki brexita so pred 

referendumom govorili, da bi s povrnitvijo svoje nacionalne suverenosti lahko bolje upravljali 

problematiko priseljevanja in se osvobodili zahtevnih predpisov Evropske unije (McBride 

2017). To nasprotovanje gre v kontekstu pripisati evropskemu skepticizmu ali, v tem primeru 

bolje rečeno, angleškemu nacionalizmu, ki je bil v času referenduma v večjem porastu kot 

kadar koli pred tem, zato so se Britanci tudi odločili, da je zanje bolje če nadaljevati po 

samostojni poti, tj. zunaj Evropske unije.   

V sodobnejšem britanskem evroskepticizmu Forster (2002) identificira tri ključna obdobja. 

Zadnje obdobje, ki nas najbolj zanima, obsega obdobje nasprotovanja Maastrichtski pogodbi 
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in EU-ju ter integraciji, traja pa do točke, kjer doseže svoj vrhunec, tj. do referenduma o 

odhodu.  

Kot že povedano, je imela Velika Britanija pri evropski integraciji vedno določene težave. Pri 

iskanju vzrokov za te težave je treba poudariti, da Združeno kraljestvo ni bilo med 

ustanoviteljskimi članicami Evropske unije. Ko se je Velika Britanija pridružila Evropski 

uniji, je imela evropska integracija že vzpostavljeno svojo institucionalno ureditev in več 

skupnih politik, kot so na primer skupna trgovinska in kmetijska politika, katerih predpisi so 

bili pripravljeni že prej in so zato ignorirali britanske interese (Somai in Biedermann 2016). 

Zaradi tega je jasno, da je Velika Britanija nadaljevala svoje članstvo v EU-ju pod pogoji, da 

imajo za več področij dodeljene posebne pravice. Tako se na primer na nekaterih področjih 

zakonodaja EU-ja v Veliki Britaniji uporablja selektivno in to uvršča Veliko Britanijo med 

članice EU-ja z največ izjemami.  

Prvič, Združeno kraljestvo ni sodelovalo v tretji fazi gospodarske in monetarne unije, zato 

večina odločb o denarni politiki, ki izhajajo iz pogodb EU-ja, in razna ekonomska ter 

proračunska pravila v Veliki Britaniji ne veljajo. Tako ima Velika Britanija lastno monetarno 

politiko, ki je ne določa Evropska centralna banka, ampak t. i. »Bank of England« (Somai in 

Biedermann 2016).  

Čeprav je Velika Britanija bila vključena v postopke za uskladitev in nadzor ekonomskih ter 

gospodarskih politik, je to vseeno lahko počela pod bistveno lažjimi pogoji kot druge države 

članice, ki so v primeru kakršnih koli kršitev postopkov bistveno strožje sankcionirane. V 

skladu s tem se Veliki Britaniji ni treba izogniti, temveč si le prizadevati za izognitev 

ekstremnemu proračunskemu primanjkljaju. Po drugi strani pa Velika Britanija nima 

neposrednega vpliva na evroobmočje in nima pravice sodelovati pri imenovanju upravnega 

odbora Evropske centralne banke. Vse to je državo dokaj izoliralo od preostalega dela EU-ja, 

in ji odvzelo nekatere ključne odločitve v zvezi s prihodnjo integracijo Unije. 

3.2.3 Ekonomski razlogi za brexit 

V primeru glasovanja za brexit se na prvi pogled zdi, da večina volivcev ni imela prave 

predstave o tem, za kaj točno glasujejo, in da se pri tem seveda niso zavedali posledic, ki jih 

prinaša odhod iz Evropske unije. In zdaj, ko se počasi sestavlja celotna slika, kaj so z izidom 

referenduma pridobili oziroma bolje rečeno izgubili, se zdi, da jih večina svojo odločitev 

danes obžaluje. Če primerjamo Veliko Britanijo z drugimi evropskimi državami, je z 

ekonomskimi kriteriji težko razumeti, zakaj so se vseeno raje odločili za odhod kot pa za 

obstanek v EU-ju, zato si bomo v nadaljevanju tega poglavja pogledali ekonomsko ozadje za 

vsem dogajanjem in vpliv na odločitev volivcev. 
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Pred samim referendumom je bilo britansko gospodarsko dokaj stabilno. Leto pred 

referendumom je bila gospodarska rast v Veliki Britaniji namreč največja med večjimi 

evropskimi državami, po stopnji brezposelnosti pa je bila država uvrščena takoj za Nemčijo. 

Zakaj torej potem takšna odločitev in jeza med Britanci, če v gospodarskem pogledu Velika 

Britanija spada v sam evropski vrh?  

Eden izmed razlogov, v okviru katerega lahko iščemo vzroke za takšen izid referenduma, je 

neenakost. V Veliki Britaniji je namreč povprečni dohodek najbogatejših desetih odstotkov 

skoraj desetkrat večji od povprečnih dohodkov najrevnejših desetih odstotkov. V Franciji in 

Nemčiji je to razmerje približno ena proti sedem. Neenakost, ki je merjena z Ginijevim 

indeksom, je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja poskočila, nato pa se je v devetdesetih v 

glavnem ustavila. Leta po gospodarski krizi je ta trend upadal, vendar je kljub temu Združeno 

kraljestvo ostalo eno najbolj neenakih gospodarstev med razvitimi državami. V osnovi to 

pomeni, da kljub dobremu delovanju gospodarstva koristi niso enakomerno razporejene med 

celotno prebivalstvo (Crafts 2016). 

Naslednji ekonomski razlog je stagniranje zaslužkov. Medtem ko je se je stopnja zaposlenosti 

zviševala, so povprečni zaslužki med zaposlenimi po prilagoditvi na zvišanje cen v glavnem 

stagnirali. Po podatkih ONS (pisarna za nacionalno statistiko Velike Britanije), ki meri 

povprečne tedenske zaslužke zaposlenih, so realne plače padale do sredine leta 2014. Od 

takrat dalje pa so se zaslužki povečevali hitreje, kot so se povečevale cene življenjskih 

potrebščin, vendar se zaslužek zaposlenih kljub temu še vedno ni vrnil na raven pred 

gospodarsko krizo (Barber 2016).  

Eden izmed razlogov, zakaj Britanci menijo, da Evropska unija omejuje njihovo gospodarsko 

rast in suverenost, je v njihovem neto prispevku v proračun EU-ja. Čezmerni prispevek Velike 

Britanije k proračunu Evropske unije sta in ga še vedno povzročata dva dejavnika. Država je v 

preteklosti prejela premalo virov iz skupnih sredstev, pri tem pa morala k njim prispevati več. 

Takšno stanje v Veliki Britaniji, kar zadeva proračun EU-ja, je posledica tega, da so se 

ustanovne članice dogovorile glede strukture skupnega proračuna že nekaj let pred pristopom 

Velike Britanije. Prihodki Velike Britanije so bili sprva pretežno sestavljeni iz kmetijskih 

dajatev, pozneje, ob koncu sedemdesetih let, pa so začeli prevladovati prihodki, ki so temeljili 

na DDV-ju. Na drugi strani je imelo Združeno kraljestvo težave s stroškovno stranjo na 

področju kmetijske politike, ki je glede na svojo 60- do 70-odstotno samozadostnost oskrbe s 

hrano Veliko Britanijo spravljala v že ogrožen položaj. Seveda je imela Velika Britanija že od 

nekdaj tradicionalno mogoče trgovinske povezave zunaj Evropske unije, plačevala je enak 

znesek carine v skupen proračun kot Nemčija in dvakrat toliko kot Francija. Težava z virom 

prihodkov, ki je temeljil na DDV-ju, je bila drugačna; davčna osnova je v Veliki Britaniji 

predstavljala večji del bruto nacionalnega proizvoda kot v drugih uspešnejših evropskih 

državah. Za ublažitev teh proračunskih težav je Velika Britanija od leta 1980 naprej prejemala 

letno nadomestilo. Tako je od leta 1986 naprej država postala upravičena do povračila z 
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zmanjševanjem svojih plačil, ki so temeljila na DDV-ju. S tem si je Velika Britanija 

zagotovila prihodkovno stran evropskega proračuna. Ta rabat je brez težav deloval brez 

približno 10 let, nato pa so se okoliščine in pogoji, ki so sploh pripeljali do izdelave tega 

načrta, začeli spreminjati. Na eni strani se je vloga kmetijske politike v skupnem proračunu 

zmanjšala in zaradi več reform so britanski kmetje prejeli večje vsote kot prej. Po drugi strani 

pa se je zaradi izjemne gospodarske rasti Velika Britanija dvignila v sam evropski vrh glede 

na BDP, kar je očitno vplivalo na njihovo sposobnost prispevanja v pozitivnem smislu (Somai 

in Biedermann 2016). Te spremembe so se najbolj odražale v izboljšanju britanskega neto 

položaja znotraj skupnega proračuna EU-ja. Ker se Britanci niso bili pripravljeni odreči temu 

rabatu, bi lahko preostale države članice samo nadomestile škodo s prerazporeditvijo 

finančnega bremena med seboj, ker je Velika Britanija do prvega desetletja 21. stoletja imela 

nesorazmerno nizko proračunsko breme v primerjavi s svojo gospodarsko uspešnostjo. 

Pozneje je položaj Velike Britanije pri vhodni širitvi Evropske unije, ki je sama po sebi 

temeljila na financiranju novih članic, zmotil to širitev. Zaradi tega je bilo treba opazno 

zmanjšati britanski proračunski popust in od leta 2010 je Velika Britanija dosegla raven 

povprečnih neto prispevkov preostalih držav članic. S tem je Velika Britanija spet postala 

drugi najpomembnejši neto plačnik Evropske unije (Evropska komisija 2016).  

3.3  Kako se lotiti izpeljave procesa 

V nadaljevanju tega podpoglavja se bomo na kratko osredotočili, kaj se je zgodilo takoj po 

razglasitvi rezultatov referenduma in kako se bosta Velika Britanija ter Evropska unija 

odločili voditi proces odcepitve od EU-ja.  

Omenili smo že, da se je sam proces sicer že začel, vendar se moramo zavedati, da bo trajal 

približno še kakšno leto, preden bo Velika Britanija od EU-ja dokončno postala neodvisna.  

Že pred samim referendumu je predsednik britanske vlade pojasnil, da, če se bodo ljudje 

odločili za odhod, obstaja le en način, kako se tega lotiti. To je tako, kot smo omenjali že pri 

uvodnih poglavjih, in sicer, da se sproži 50. člen Pogodbe in se s tem začne takojšnji proces 

izstopa. V tem členu so natančno določena pravila za izstop in je edina zakonita pot za umik 

iz Evropske unije. Poudariti je treba, da gre za proces, ki ne bo tako enostaven, kot se morda 

zdi na prvi pogled. Težko je slediti samo korakom, ki so zapisani v 50. členu Pogodbe o 

Evropski uniji, ampak je za obe strani ključno, da ohranita sodelovanje in se skupaj odločata o 

prihodnjih medsebojnih odnosih. Zavedati se moramo, da je sam proces za vse nekaj novega 

in da je dejansko še nepreizkušen, saj se nobena država pred tem ni odločila za sprožitev tega 

procesa oziroma za izstop iz Evropske unije (Europe Directorate 2016c). Nadaljnje 

sodelovanje med Veliko Britanijo in Unijo bo ostala najpomembnejša tema na že omenjenih 

pogajanjih. Potrebni bodo različni pristopi, ki bodo odražali bistvene razlike med 

trgovinskimi in varnostnimi vprašanji glede prihodnjih odnosov na teh področjih (Ferry idr. 

2016).  Glavni namen 50. člena Pogodbe o Evropski unije je v glavnem odstraniti vse 
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nejasnosti ob izstopu neke države iz EU-ja in preprečiti neurejen izstop (Busch in Jürgen 

2016). 

Pred samim začetkom pogajanj mora Evropska komisija zaprositi za mandat Evropskega 

sveta (brez prisotnosti Velike Britanije) oziroma obvestiti Evropski svet o svoji nameri, da 

želi država zapustiti EU.  Naslednji korak je, da bo Evropski svet izdal politične smernice, 

kako naprej. Nato se mora Unija glede na te smernice pogajati o sporazumu z izstopajočo 

državo, ki določa dogovore o umiku in pri tem upošteva okvir prihodnjih odnosov z Evropsko 

unijo. Pri tem Velika Britanija ne more sodelovati v razpravah ali odločitvah Evropske unije 

in Evropskega sveta v zvezi s sporazumom (Busch in Jürgen 2016). Sporazum o umiku 

zahteva tudi soglasje Evropskega parlamenta. Negotovost, ki bo prisotna med samim 

pogajalskim obdobjem, lahko vpliva na finančne trge in naložbe ter je že vplivala na vrednost 

britanskega funta. Posledice bodo najverjetneje občutne tudi na širšem gospodarstvu (Gallo 

idr. 2017) 

Umik Velike Britanije bo pomenil odpravo vseh pravic in obveznosti, ki jih je Združeno 

kraljestvo pridobilo v obdobju 40-letnega članstva v EU-ju, kot so na primer dostop do 

skupnega trga in raznih strukturnih skladov za nerazvite regije ter skupni ukrepi za sankcije                

(Ferry idr. 2016).  

Po sklenitvi sporazuma oziroma takoj od datuma začetka veljavnosti sporazuma o umiku 

bodo za državo v umiku prenehala veljati določila Pogodbe Evropske unije. Skladno s 50. 

členom se mora to zgoditi najpozneje dve leti po obvestilu Velike Britanije Evropskemu 

svetu, da se želi umakniti iz članstva v EU-ju. To seveda pomeni, da sporazum ni nujno 

predpogoj za odhod iz Evropske unije (Busch in Jürgen 2016).  

Poleg vseh srednjeročnih stroškov, ki bodo doleteli Veliko Britanijo in tudi Evropsko unijo, 

se je treba zavedati, da bodo na pogajanjih o odstopu razpravljati tudi o drugih pomembnih 

vprašanjih, ki zadevajo tveganja, povezana z odpravo trgovinske integracije z EU-jem (Ferry 

idr. 2016 po Sampson idr. 2016).  

Glede prihodnjih odnosov med Veliko Britanijo ter Evropsko unijo bodo stvari dokončno 

dorečene po pogajanjih. Rezultat teh pogajanj bo moral biti obsežen in kompleksen sporazum, 

ki ne bo le uredil okvirja za prihodnje odnose, ampak bo vključeval tudi različne predhodne 

določbe. Predpostavlja se, da so podrobni pogoji kakršnega koli prihodnjega odnosa vključeni 

v ločenem sporazumu (Europe Directorate 2016b). 
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3.3.1 Postopek odhoda iz EU-ja po 50. Členu Pogodbe o Evropski uniji 

Pri prejšnjem poglavju smo že nakazali, kakšen je postopek, ko se neka država članica 

Evropske unije odloči za odhod. Pri tem se bomo osredotočili na zaporedne korake in 

možnosti, ki si jih lahko Velika Britanija zagotovi v sklopu pogajanj.  

Med samim procesom pogajanj bo Velika Britanija prisiljena v sklepanje drugih sporazumov 

z državami zunaj EU-ja. Pri tem mislimo seveda na nove trgovinske sporazume, saj tisti, ki jih 

je sklenila Evropska unija, po odhodu za Britance ne bodo več veljavni. Pred tem je jasno, da 

bodo te države, s katerimi ima Združeno kraljestvo trenutno sklenjene prednostne sporazume 

prek EU-ja, želele vedeti, kakšen bo prihodnji odnos države v odhodu z EU-jem.  

Kot smo že opisali, mora država v odhodu najprej o svoji želji oziroma odločitvi obvestiti 

Evropski svet in šele nato se sproži 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. Naslednji korak k 

odhodu iz Unije so seveda pogajanja, za katera imata obe strani na voljo dve leti časa z 

možnostjo podaljšanja tega obdobja. Končni dogovor morata podpreti obe strani. Na strani 

Evropske unije bi to zahtevalo kvalificirano večino med preostalimi državami članicami. To 

pomeni, da nobena država članica EU-ja ne bi imela veta na sklenjeni dogovor, vendar bo EU 

moral doseči kritično raven podpore. Končni dogovor glede odhoda, ki ga bosta dosegli 

Evropska unija in Velika Britanija, bo moral nato odobriti tudi Evropski parlament. Za 

podporo v Evropskem parlamentu se za to zahteva preprosta večina 751 evropskih poslancev. 

Pri tem bo najverjetneje dovoljeno glasovati tudi poslancem iz Velike Britanije, saj bodo v tej 

fazi še vedno formalno gledano del Evropske unije. Na tej točki je smiselno poudariti, da so ti 

dogovori glede odhoda in potek pogajanj o umiku zapisani v 50. členu Pogodbe o Evropski 

uniji in da moramo pri tem ločiti pogajanja glede prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in 

Veliko Britanijo, ki bodo sledila. O vseh vrstah drugih pogajanj glede prihodnjih sodelovanj, 

ki niso zapisana v omenjenem členu, bi se strani morali dogovarjati ter jih skleniti v od 

sporazuma o umiku iz EU-ja ločenem sporazumu (Europe Directorate 2016c).  

3.3.2 Pričakovanja Velike Britanije med obdobjem pogajanj 

Jasno je, da bo Velika Britanija po sklenitvi sporazuma o odhodu ali pa že med temi prvimi 

pogajanji morala razmišljati tudi o drugih sporazumih tako z državami članicami EU-ja kot s 

tretjimi državami. Kot že omenjeno, 50. člen ne določa natančno, kako obsežni bodo dogovori 

glede prihodnjega sodelovanja med EU-jem in Veliko Britanijo in v kolikšni meri bodo ti 

dogovori vključeni v sporazum o odhodu. Bolj verjetno je, da se bodo za te dogovore 

zahtevala pogajanja v posebnem ločenem sporazumu z Evropsko unijo. Natančen postopek 

teh pogajanj bi bil odvisen predvsem od vsebine dogovorov, vendar bi kakršen koli sporazum 

zahteval soglasje vse 27 držav članic v Svetu Evropske unije. Pri tem bi bilo vsaki državi 

članici dovoljeno blokirati sporazum ali postavljati lastne pogoje, v kolikor se ne bi strinjala s 

sporazumom.  
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Sorazmerno kratek dvoletni rok bo vplival na zmožnosti Velike Britanije, da si zagotovi 

najboljši izid. Kitajsko-švicarski sporazum je na primer trajal zgolj tri leta, vendar zagotavlja 

dokaj ozko pokritost, če ga primerjamo s sporazumi Evropske unije, kot je na primer med EU-

jem in Kanado. Velika Britanija se bo najverjetneje odločila za prošnjo za podaljšanje 

dvoletnega roka za odhod iz EU-ja, če v tem času ne bo sklenila ustreznega odgovora. 

Medtem bodo Britanci skušali skleniti dogovore glede trgovanja s Svetovno trgovinsko 

organizacijo, saj bodo po odhodu najverjetneje trgovali po standardih omenjene organizacije 

(Europe Directorate 2016b).   

Pogajanja bi lahko bila enostavnejša in bi se tudi prej končala le v primeru, če Velika 

Britanija ne zahtevala posebnega dostopa do enotnega trga, vendar bi si s tem nakopali 

bistveno večje gospodarske stroške.    

3.3.3 Potek pogajanj o odhodu do 20. marca 2018 

Kot smo v zvezi s postopkom po razglasitvi rezultatov referenduma že omenjali, mora država, 

ki se odloči za odhod, v skladu s 50. členom Pogodbe o Evropski uniji o svoji nameri najprej 

obvestiti Evropski svet. Velika Britanija je to storila 29. marca 2017. Nato je bil na vrsti 

Evropski svet, ki je sestavljen iz voditeljev držav oziroma vlad vseh 28 držav članic EU, in ta 

je 29. aprila 2017 sprejel niz političnih smernic, s katerimi so orisali okvir za pogajanja in ki 

določajo splošna stališča ter načela Evropske unije. Pri teh pogajanjih zastopa stran Evropske 

unije Michel Barnier, ki je glavni pogajalec za preostalih 27 držav članic. Njegova delovna 

skupina pri Evropski komisiji je zadolžena za usklajevanje dela pri vseh strateških, 

operativnih, pravnih in finančnih vprašanjih, povezanih s pogajanji. 

V skladu s 50. členom, ki smo ga že večkrat omenjali, se bodo pogodbe Evropske unije ter 

primarna in sekundarna zakonodaja za Veliko Britanijo prenehale uporabljati od 30. marca 

2019 naprej (datum umika), razen če s sporazumom o umiku ne določijo drugega datuma 

oziroma če Evropski svet v skladu s 50. členom Pogodbe o Evropski uniji in v soglasju z 

Veliko Britanijo podaljša ta rok umika. Po tem bo Velika Britanija postala tretja država 

(European Commission 2018) .  

Kot že večkrat omenjeno, se je sam postopek odhoda začel 29. marca 2017, ko je Theresa 

May sprožila t. i. 50. člen in s tem o odhodu obvestila Evropsko komisijo. Kot uraden začetek 

pogajanj o odstopu lahko štejemo 19. junij 2017, ko sta se sestala David Davis in Michel 

Barnier in s tem začela zgodovinske pogovore v Bruslju. Istega leta novembra je Davis 

oznanil, da bo Velika Britanija dokončno uradno zapustila Evropsko unija 29. marca 2019, 

torej v dvoletnem odhodnem roku, do takrat pa bi naj obe strani dosegli dogovore na ključnih 

področjih, ki zadevajo tako sam odhod kot tudi prihodnje odnose. Vendar je v britanskem 

parlamentu ta določitev datuma naletela na številna nasprotovanja, saj so mnenja, da če v 

dogovorjenem času ne bodo dosegli želenih dogovorov, se to lahko konča s številnimi stroški 
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in negotovostmi za Veliko Britanijo. Zatem je britanska vlada sporočila, da bodo poskušali 

zagotoviti t. i. prehodno obdobje, pri čemer bi se večina obstoječih dogovorov nadaljevala po 

omenjenem obdobju. S tem bi si omogočili dodaten čas za pogajanja o prihodnjih trgovinskih 

sporazumih. Sama pogajanja potekajo tako, da se delegaciji obeh strani redno sestajata z 

namenom odkriti težave ter sprejeti odločitev o ločitvi Velike Britanije od Evropskih institucij 

in zakonov. Pri teh pogajanjih se želi Velika Britanija sočasno pogovarjati tudi glede odnosov 

po brexitu, vendar je Evropska unija vztrajala pri drugačnem časovnem razporedu in za zdaj 

ne želi razpravljati o prihodnjih trgovinskih odnosih, dokler se ne rešijo druga vprašanja, 

povezana s samim odhodom.  

Ta prva faza pogajanj vključuje t. i. »račun za odhod«, ki zajema vsoto, ki jo mora Velika 

Britanija plačati za izpolnjevanje obstoječih obveznosti do Evropske unije. Drugi dve glavni 

vprašanji, ki v tej fazi ostajata odprti, zajemata pravice državljanov EU-ja ter meje med 

Severno Irsko in Republiko Irsko (Baker 2018).  

Glede sporazuma prihodnjega odnosa med Veliko Britanijo in Evropsko unijo, ki ga bo 

mogoče skleniti šele po tem, ko bo Velika Britanija postala tretja država, pa 50. člen Pogodbe 

o Evropski uniji zahteva, da se že med samimi pogajanji o odhodu upošteva določen okvir za 

prihodnje odnose. V ta namen bo treba v drugi fazi pogajanj o odhodu opredeliti neki okvir 

glede odnosov po samem odhodu Velike Britanije iz EU-ja. Teh pogajanj se bodo lotili takoj 

po tem, ko bo Evropski svet odločil, da je bil v prvi fazi pogajanj dosežen zadosten napredek 

pri doseganju zadovoljivega dogovora glede ureditve odhoda (European Council 2017).  

V prvi fazi pogajanj sta obe strani večkrat poudarjali, da Velika Britanija ni ponudila dovolj, 

da bi lahko dosegli zadosten napredek. Nato je 4. decembra 2017 Theresa May na prvi stopnji 

sklenila dogovor z Brusljem, ki je omogočil, da so se pogovori premaknili na tematiko 

trgovine in prihodnjih odnosov. Domnevno je Velika Britanija privolila, da plača račun za 

odhod, vreden 44 milijard funtov, in s tem z Evropsko unijo sklenila kompromis (Gallo idr. 

2017) 

 Pomembne prelomnice v procesu pogajanj 

V nadaljevanju bomo našteli samo nekaj ključnih točk, ki so pomembne v pogajanjih o 

brexitu in se nanašajo na sam sporazum o odhodu.  

 Obvestilu Evropskemu svetu 29. marca, s čimer je Theresa May sprožila 50. člen Pogodbe 

o Evropski uniji. 

 19. junija 2017 se pogajanja o brexitu uradno začnejo, ko sta se sestala Davis in Barnier. 

 18. julija Velika Britanija ostro nasprotuje zahtevi EU-ja po izplačilu 85 milijard funtov, v 

tem času poskuša Barnier čim bolj razjasniti stvari, saj pogovori niso dosegli nobenega 

napredka. 

 28. septembra po številnih neuspelih pogovorih britanski članki poročajo, da voditelji EU-

ja načrtujejo odobritev britanske prošnje za podaljšanje dvoletnega prehodnega obdobja. 
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 29. oktobra pogovori ponovno zastanejo, britanska delegacija pa trdi, da se ti vrtijo v 

krogih brez koncesije s strani EU-ja. 

 29. novembra Theresa May privoli v dogovor, da bodo v naslednjih 40 letih izplačali 44 

milijard funtov, in s tem znova zažene pogovore v željeno smer. 

 30. novembra različni viri poročajo, da so pogajanja blizu sklenitve sporazuma glede irske 

meje, kar bi pozneje vodilo do pogajanj o prihodnjem trgovinskem odnosu. 

 8. decembra sta Theresa May in Juncker objavila sporazum o irski meji, s katerim so 

pogajalci na strani EU-ja predlagali, da se pogovori premaknejo v naslednjo fazo 

pogajanj. 

 15. decembra so se voditelji EU-ja dogovorili, da pogajanja glede brexita prestavijo v 

drugo fazo, ki se nanaša na odnos med obema stranema po odhodu Velike Britanije iz EU-

ja. 

 19. marca 2018 je Velika Britanija sklenila sporazum o prehodu v proces brexita, ki bo 

omogočil nove pogovore glede trgovinskih odnosov z državami nečlanicami EU-ja. V tem 

času bi Velika Britanija ohranila stalen dostop do trgov, ostala v carinski uniji, državljani 

EU-ja, ki so med prehodnim obdobjem prišli v Veliko Britanijo, bi ohranili svoje pravice 

pred brexitom. V zameno bo Velika Britanija spoštovala vsa pravila EU-ja, a bo brez 

dovoljenja pri glasovanju (Amadeo 2017). 

(Baker 2018). 

 

Če na hitro povzamemo potek pogajanj do zdaj in kakšne so želje z obeh strani, lahko trdimo, 

da želi v osnovi Velika Britanija na vsakršen način ostati del enotnega trga, po drugi strani pa 

Evropska unija zagotavlja, da je prosto gibanje oseb in delovne sile temelj enotnega trga, 

čemur se želi Velika Britanija izogniti. Na tem področju bo treba najti določen sporazum, ki 

pa ne bo enostaven. Možnosti za različne dogovore si bomo pogledali v prihodnjih poglavjih.  
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4 EKONOMSKI VPLIV BREXITA NA EVROPSKO UNIJO IN VELIKO 

BRITANIJO 

V nadaljevanju tega poglavja, ki se nanaša na ključne cilje diplomske naloge, bomo proučili, 

kakšen vpliv ima in ga še bo imel brexit oziroma odhod Velike Britanije na Evropsko unijo 

ter Veliko Britanijo. Pri tem se bomo najbolj osredotočali na vplive, ki jih bosta občutili obe 

gospodarstvi, tako Velike Britanije kot Evropske unije, se pravi sam ekonomski vpliv brexita. 

Že zdaj se zdi pomembno poudariti, da gre pri teh vplivih za zdaj le za približne ocene, saj 

sam proces še ni dokončno izpeljan in veliko vprašanj glede prihodnjih odnosov med Veliko 

Britanijo in EU-jem ostaja še odprtih. To bo zajemalo obstoječe študije in predvidevanja 

različnih strokovnjakov s področja ekonomije in financ. V sklopu tega poglavja si bomo 

ogledali tudi različne potencialne scenarije, ki temeljijo na že preverjenih modelih, oziroma 

kakšne možnosti ima na voljo Velika Britanija kot nečlanica Evropske unije. 

S članstvom v Evropski uniji je Velika Britanija dostopala do enotnega trga, kar pomeni, da je 

bila deležna številnih ugodnosti, ki jih prinaša zmanjševanje trgovinskih ovir. Z odhodom bo 

seveda izgubila to pravico, zato je to področje, ki bo zahtevalo iskanje najboljšega skupnega 

dogovora, če želijo na obeh straneh omiliti posledice odhoda Velike Britanije iz EU-ja. Z 

enotnim trgom in s tem zmanjševanjem trgovinskih ovir se je povečalo trgovanje med Veliko 

Britanijo in preostalimi članicami EU-ja. V letu 2014 je 27 drugih držav članic predstavljalo 

kar 45 % britanskega izvoza in na drugi strani 53 % uvoza. Pri ocenjevanju ekonomske 

prihodnosti je seveda težko oceniti, kakšne bodo posledice in koliko je pri tem negotovosti, 

vendar pa je že zdaj jasno, da bo brexit vsekakor zmanjšal trgovino med EU-jem in Veliko 

Britanijo ter prinesel določene stroške. Od samih dogovorov v sklopu pogajanj pa je odvisno, 

v kakšni meri se bodo te posledice občutile in od tega, za katero možnost se bodo odločili na 

strani Velike Britanije. Da bi lahko čim bolj natančno napovedovali posledice brexita, 

moramo postaviti določene predpostavke, kako se bodo po odhodu spremenili stroški 

trgovanja. Ker še ni natančno znano, kakšni bodo odnosi med EU-jem in Veliko Britanijo, ko 

bo ta dokončno postala tretja država, je pri tem ocenjevanju seveda še vedno prisotnih veliko 

nejasnosti, kakšne bodo posledice za trgovino in kakšni bodo pri tem stroški (Dhingra idr. 

2016). 

Trenutno ima Velika Britanija poseben status v Evropski uniji kot suveren narod in deluje v 

partnerstvu z drugimi državami članicami. Kot smo omenjali že pri prejšnjih poglavjih, 

veljajo za Veliko Britanijo posebni dogovori, ki pa se bodo po odhodu ukinili. Tako ima 

Združeno kraljestvo v EU-ju vodilno vlogo, že omenjeni stalni letni popust na prispevke v 

proračun Unije in dostop do enotnega trga. Po samem odhodu se bodo te pravice najverjetneje 

ukinile in Velika Britanija se bo znašla pred izzivom, kako skleniti nove odnose s tretjimi 

državami in s samo Evropsko  unijo. 
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4.1 Trgovina in proizvodnja 

Trgovanje Velike Britanije po odhodu je področje, ki bo deležno največjih sprememb in bo 

najverjetneje zahtevalo tudi določene stroške, povezane z novimi trgovinskimi ovirami, ki so 

bile v sklopu EU-ja in enotnega trga za države članice odstranjene. Ker je to področje, kjer 

bodo same posledice brexita najbolj občutne, bomo tej temi namenili nekoliko več pozornosti 

in ob koncu poglavja pregledali, kakšne so predlagane rešitve in kako bi lahko Velika 

Britanija in Evropska unija v prihodnosti strukturirali trgovinske odnose. 

4.1.1 Prednosti članstva v EU-ju na področju trgovine in tveganja odhoda 

Ko je bila Velika Britanija država članica Evropske unije, za zdaj jo še vedno prištevamo k 

EU-ju, je s preostalo Evropo sklenila tesne povezave na področju trgovine, naložb, migracij in 

finančnih storitev. Pred samim referendumom je stran, ki se je borila za obstanek v EU-ju, 

vztrajala, da ne želijo tvegati tega razmerja. Posledice so bile opazne že takoj po razglasitvi 

rezultatov referenduma, ko so globalni trgi doživeli manjši šok. Britanski funt je namreč 

močno padel in dosegel najnižjo vrednost v zadnjem stoletju. Na to posledico se je britanska 

centralna banka odzvala takoj in predstavila večji nabor ukrepov za spodbuditev rasti funta, 

vključno s prvim znižanjem obrestnih mer v več kot sedmih letih (Gallo idr. 2017) 

Dolgoročne napovedi po brexitu so še vedno negotove, jasno pa je, da je članstvo v Evropski 

uniji spodbudilo gospodarsko rast Velike Britanije in trgovini omogočalo, da je presegala svoj 

potencial, s tem ko so bile v sklopu enotnega trga in novih sporazumov s tretjimi državami 

umaknjene številne ovire oziroma tarife na uvoz. Z večjim blokom medsebojno povezanih 

držav, v tem primeru EU, so namreč možnosti za dosego ugodnejših sporazumov o dostopu 

do zunanjih držav bistveno boljše (McBride 2017). 

Trenutne trgovinske povezave med Veliko Britanijo in Evropsko unijo so precejšnje. Če 

gledamo statistične podatke o trgovini, opazimo, da je EU cilj za približno polovico celotnega 

izvoza blaga Velike Britanije. Ta delež izvoza je nekoliko nižji, če vključimo še izvoz 

storitev, vendar še vedno znaša kar 45 %. Glede na to, da celotni izvoz predstavlja 30,5 % 

britanske proizvodnje, to pomeni, da je vrednost vseh izvoznih proizvodov in storitev v 

države članice EU-ja enaka 14 % celotnega gospodarstva EU-ja. Te trgovinske povezave so 

še bistveno večje, če upoštevamo 60 držav nečlanic EU-ja, s katerimi Velika Britanija prosto 

trguje, ker imajo te sklenjene sporazume o prosti trgovini z Evropsko unijo. Ob upoštevanju 

teh trgovinskih povezav je kar 63 % britanskega izvoza posledica članstva v Evropski uniji. S 

tem izvozom je seveda močno povezan tudi proizvodni sektor (Dhingra idr. 2016). 

 



36 

4.1.2 Ocenjevanje posledic brexita 

Pri ocenjevanju posledic za trgovino in tudi ostala področja se v različnih literaturah 

uporabljata dva načina. Študije, ki temeljijo na različnih akademskih modelih (oz. modelih 

predhodnega trgovanja) in študije, ki temeljijo na pregledu literature različnih razsežnosti, ki 

pretežno temelji na drugih obstoječih študijah.   

Študije, ki ocenjujejo posledice brexita, pri oceni upoštevajo vedno več možnih scenarijev 

(večinoma dva), da se s tem izognejo težavnim napovedim. Te študije večinoma analizirajo 

dve možnosti; optimistični scenarij, v katerem bo povečanje trgovinskih stroškov med EU-

jem in Veliko Britanijo minimalno, ter pesimistični scenarij z občutnim porastom stroškov 

trgovanja. 

Pri pozitivnem možnem scenariju se predvideva, da bodo trgovinski odnosi med EU-jem in 

Veliko Britanijo po brexitu podobni tistim, ki jih ima trenutno z EU-jem Norveška kot članica 

Evropskega gospodarskega prostora, kar pomeni, da ima z EU-jem sklenjen sporazum o prosti 

trgovini in da med njima ni tarif na uvoz ter izvoz. Norveška je tudi članica evropskega 

skupnega trga in ima pravico sprejemati politike in predpise za zmanjševanje netarifnih ovir 

znotraj tega trga (Dhingra idr. 2016). Vendar se moramo pri tem zavedati, da sta tako 

Norveška kot tudi Švica, ki ima podobne posebne odnose z EU-jem, morali za ta dostop do 

trga sprejeti pogoje prostega pretoka ljudi, kar pa je bil eden izmed glavnih razlogov za 

referendum o odhodu. V svojem govoru januarja 2017 je Theresa May odločno zatrdila, da 

Velika Britanija po samem brexitu ne bo ostala del enotnega trga ali carinske unije (McBride 

2017), kar daje večjo možnost, da ne gre računati na optimistični scenarij.  

Po pesimističnih napovedih se predvideva, da Velika Britanija ne bo zmožna skleniti željenih 

trgovinskih odnosov z EU-jem, kar bo pomenilo povečanje stroškov trgovanja. Po brexitu bi 

zato trgovinske odnose urejala pravila Svetovne trgovinske organizacije, ki pa niso dosegla 

tolikšnega napredka pri zmanjševanju netarifnih ovir, kot je to uspelo Evropski uniji. 

Predvideno je namreč, da bi se netarifne ovire za prost pretok blaga znotraj EU-ja v naslednjih 

desetih letih zmanjšale za približno 40 % hitreje kot drugod po svetu. Po optimističnih 

napovedih bi se stopnja britanskega BDP-ja zmanjšala za 1,1 %, v pesimističnem primeru pa 

za 3,1 % na daljši rok. V obeh primerih je glavna prednost odhoda prihranek Velike Britanije 

pri neto prispevku v Evropski proračun, ki znaša 0,53 % BDP-ja (Busch in Jürgen 2016).  
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4.1.3 Posledice brexita za proizvodnjo in gospodarstvo Velike Britanije 

Da bi na britanski strani ocenili vplive brexita na industrijo, so pri združenju britanske 

industrije naročili raziskavo. V poročilu so ugotovili, da je pomen trgovanja, od katerega je 

odvisna proizvodnja, med EU-jem in Veliko Britanijo tolikšen, da bi lahko negotova 

prihodnost pomenila do kar 5-odstotno izgubo BDP-ja. Študija je prišla do sklepov, da lahko 

tudi v primeru sklenitve sporazuma o prosti trgovini z EU-jem brexit zmanjša britansko 

gospodarstvo za 3 %. Pri tem bodo največ posledic občutila podjetja, ki temeljijo na izvozu 

svojih proizvodov v države članice EU-ja. Največji strah izvoznikov je, da Velika Britanija ne 

bo zmožna skleniti ugodnih trgovinskih sporazumov z Evropsko unijo in tretjimi državami.  

Vse to bi namreč pomenilo bistveno večje stroške izvoza in več ovir pri trgovini (Breene 

2016). Po drugi strani pa britanski izvoz v države članice EU in uvoz v Veliko Britanijo (EU 

izvozi v Veliko Britanijo približno 18 %) nakazujeta, da sta obe gospodarstvi medsebojno 

odvisni. Če pogledamo posamezna največja gospodarstva držav članic EU-ja v povezavi z 

Veliko Britanijo, opazimo, da je Velika Britanija z izjemo Nemčije pomembnejši trg za 

največja gospodarstva EU-ja, kot so te za Združeno kraljestvo (slika 1). 

Glede na ta obseg soodvisnosti med Veliko Britanijo in preostalimi pomembnejšimi državami 

članicami EU-ja je v interesu vseh, da se po brexitu ohrani tesno trgovinsko sodelovanje. 

Evropska unija se vseskozi trudi zgraditi nove trgovinske odnose in se pri tem pogaja o 

sporazumih o prosti trgovini z državami, ki so zanjo manj pomembne z vidika trgovanja. 

Gledano s te perspektive bi bilo namreč čudno, če ne bi skušala doseči sporazuma tudi z 

Veliko Britanijo. Podobno velja tudi za nove trgovinske sporazume Velike Britanije s tistimi 

državami, ki imajo trenutno že sklenjene sporazume o prosti trgovini z EU-jem (Woodford 

Investment Management 2015). 

Slika 1: Izvoz dobrin po državah v letu 2014 (%) 

vir: Woodford Investment Management 2015. 
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Sama podjetja bodo izpostavljena tveganjem, da izgubijo sposobnost ponudb za javna 

naročila v kateri koli državi članici EU-ja. Veliko izgubo bi občutil tudi London, ki temelji na 

storitvenem sektorju, pri tem izpostavljamo predvsem bančništvo. S tem bi lahko izgubili 

pravico delovanja v vseh preostalih državah EU-ja, kar bi lahko povečalo stroške za vse vrste 

storitev, ki jih bodo občutili tudi potrošniki sami (Amadeo 2017).  

Ob predpostavki, da Velika Britanija ne ostane na enotnem trgu, kot je zatrdila Theresa May, 

bi se izvozniki soočili z dodatnimi stroški pri prodaji v EU, tudi če bi se Veliki Britaniji 

uspelo dogovoriti o sporazumu o prosti trgovini. To bi vključevalo carinske in administrativne 

stroške, povezane s pravili o poreklu Evropske unije. Po vsej verjetnosti bi se izvozna podjetja 

soočila tudi z drugimi netarifnimi ovirami. Pri vsem tem bi še vedno morali upoštevati 

evropske proizvajalne standarde, če bi želeli prosto izvažati svoje proizvode v države članice 

EU-ja. Vsi ti našteti dejavniki bi za sama podjetja predstavljali bolj neprijetnosti kot pa večje 

ovire pri trgovanju z EU-jem. Ne smemo namreč pozabiti, da so tudi druge države našle 

načine, kako uspešno izvažati svoje izdelke v Evropsko unijo. Zdi se tudi, da enotni trg za 

Veliko Britanijo ni imel večje prednosti pri izvozu v države EU-ja kot pri izvozu v države 

zunaj enotnega trga. Prav tako ne smemo pozabiti dejstva, da Velika Britanija uspešno izvaža 

polovico svojega izvoza v države zunaj enotnega trga, čeprav to povzroča dodatne carinske 

stroške. Po samem odhodu bi večji del gospodarstva, ki ne bi izvažal v Evropsko unijo, lahko 

izkoristil položaj, ki ni podvržen pravilom in predpisom EU-ja. Ob članstvu v enotnem trgu 

mora namreč Velika Britanija upoštevati predpise EU-ja za svojo celotno gospodarstvo, tudi 

za tiste proizvode, ki jih ne izvaža v države na enotnem trgu. Kljub temu pa ne gre preceniti 

prednosti, ki nastanejo, če bi se Britanci znebili teh predpisov, saj bodo številne izmed njih 

najverjetneje obdržali (Woodford Investment Management 2015).  

4.1.4 Vpliv na prihodnje trgovinske odnose 

Kot smo že omenili, bo brexit vplival na vse štiri svoboščine notranjega trga, sploh če bo 

Velika Britanija res odstopila od te možnosti, kakor tudi za zdaj vse kaže.  

Če bo Velika Britanija zapustila enotni trg in ne bo sklenila sporazuma o prosti trgovini z 

Evropsko unijo, se lahko zgodi, da bi z obeh strani uvedli tarife na uvoz izdelkov, kar bi lahko 

v najslabšem primeru pomenilo trgovinsko vojno. Dostop do trga bi lahko onemogočale tudi 

različne druge ovire, če ne bi bilo zagotovljeno medsebojno priznavanje standardov in 

predpisov. Na dolgi rok bi takšen medsebojni odnos pomenil dodatne stroške trgovanja za oba 

partnerja. 

Na drugi strani bi z odhodom Velika Britanija lahko prosto znižala tarife na uvoz tretjih 

držav, saj ne bi bila več omejena s predpisi enotnega trga. Vse skupaj bi lahko vodilo do 

boljših trgovinskih odnosov s temi državami, a tega ne more storiti, vse dokler bo ostala 

članica carinske unije (Busch in Jürgen  2016). 
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Da ne bi preveč poenostavljali tega zapletenega problema, s katerim se spopadata Velika 

Britanija in Evropska unija, si poglejmo obstoječe modele, ki so še najbližje točnim 

napovedim posledic brexita za trgovino. Eno izmed redkih študij, ki podpira odhod in 

dokazuje, da bi to pozitivno vplivalo na gospodarstvo, je predstavil profesor Patrick Minfor z 

Univerze v Cardiffu. V svoji študiji posledic brexita predvideva, da bi britansko gospodarstvo 

pridobilo 4-odstotno rast BDP-ja do leta 2020. Njegova študija je dokaj presenetljiva, saj 

večina drugih napovedi sklepa, da bo brexit na gospodarstvo Velike Britanije vplival 

negativno. Ena izmed značilnosti Minforjevega modela je, da bo Velika Britanija po odhodu 

trgovala pod predpisi in pravili Svetovne trgovinske organizacije in da pri tem ne bo prisiljena 

v iskanje novih trgovinskih sporazumov z EU-jem ali drugimi trgovinskimi partnerji. V tem 

primeru bi Velika Britanija preprosto plačala zunanje tarife. V drugih študijah je to najslabši 

mogoč scenarij, ki v takem primeru ugotavljajo upad gospodarske rasti v višini 7,5 %. Druga 

predpostavka tega modela je, da bo Velika Britanija odstranila vse svoje trgovinske zaščite 

pred uvozom. Druge študije se na ta scenarij sicer niso posebej osredotočale, in sicer se takšna 

možnost zdi politično malo verjetna, saj nobena razvita država še nikoli ni enostransko 

odstranila vseh proizvodnih tarif proti vsem drugim državam (Dhingra idr. 2017). 

Študija upošteva številne predpostavke, ki nakazujejo, da bo imel brexit pozitivne učinke na 

britansko proizvodnjo in gospodarstvo. Med drugim trdi, da stroški proizvodnje nastajajo 

zaradi carinske unije, ki nalaga tarife in postavlja druge trgovinske ovire na uvoz tretjih držav. 

Kot rezultat tega so cene za industrijsko blago v Evropski uniji višje, kar pomeni 

preusmeritev trgovine od tretjih držav na države članice EU-ja. V celoti avtor ocenjuje, da 

stroški članstva v EU-ju znašajo med 3,2 in 3,7 % BDP-ja. Po njegovem mnenju so končne 

koristi EU-ja zato težko prepoznavne. Končni potrošniki naj ne bi imeli posebnih koristi od 

enotnega trga na področju storitev, saj so se zaradi raznolike konkurence na tržišču 

vzpostavile konkurenčne cene (Busch in Jürgen 2016). V svoji študiji sklene, da bi zunaj 

carinske unije cene proizvodnih dejavnikov padle za 10 %. Vendar ima njegova študija 

številne pomanjkljivosti, in sicer to številko ugotavlja s pogleda na razlike na ravni cen med 

Veliko Britanijo in nekaterimi drugimi državami ter trdi, da so te višje cene posledica 

predpisov EU-ja. Prvič, pri ocenah, ki so jih izvedli, so uporabljali zastarele podatke iz leta 

2002. Drugič, zdi se malo verjetno, da so vse razlike v cenah posledica predpisov in ne tudi 

drugih dejavnikov, kot so razlike v pribitkih proizvajalcev ali napake pri merjenju razdelitev 

marž. Do neke mere je res, da lahko strožji predpisi pomenijo višje cene, vendar to pomeni 

tudi razlike v kakovosti izdelkov. Tretja napaka tega modela je, da ne razume same narave 

predpisov in standardov. Ideja, da ima enotni trg skupna pravila, pomeni, da se lahko izdelek, 

ki se prodaja v državah članicah EU-ja, proda tudi v kateri koli drugi državi. Če bi na primer 

vseh 28 držav imelo svoje predpise, bi to znatno otežilo prodajo po Evropski uniji (Dhingra 

idr. 2016).  

Študije, ki temeljijo na predhodnih makroekonomskih modelih, ne vključujejo trgovinskih 

odnosov na diferenciran način. Zajemajo zgolj celoten izvoz in uvoz Velike Britanije in 
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upoštevajo povprečne trgovinske ovire. Zaradi tega lahko učinke spreminjanja trgovinskih 

ovir na stroške trgovanja ocenjujejo bolj na grobo. Pri teh študijah avtorji upoštevajo dve 

možnosti za prihodnje trgovinske sporazume. Prva možnost je sporazum o prosti trgovini, kar 

bi ohranilo trgovinske povezave med EU-jem in Veliko Britanijo, druga možnost pa je, da bo 

Velika Britanija trgovala pod pravili in predpisi Svetovne trgovinske organizacije                                      

(Busch in Jürgen 2016). 

4.1.5 Možnosti trgovinskih odnosov po odhodu 

V tem poglavju bomo opisali nekatere možnosti, ki so najverjetnejše za strukturiranje 

predhodnih trgovinskih odnosov Velike Britanije z EU-jem in ostalimi tretjimi državami. 

Nekaj teh smo omenili že pri prejšnjih poglavjih, nekaj  pa jih bomo še na hitro opisali ter 

navedli, kakšne so pri tem koristi ter slabosti.  

Kot že vemo, imajo države članice skupno trgovinsko politiko, pri mednarodnih trgovinskih 

pogajanjih pa jih kot celoto zastopa EU. Po brexitu bo Velika Britanija postala neodvisna od 

tega in bo morala iskati nove možnosti za lastno trgovino s tretjimi državami ter skleniti 

sporazum o trgovini z Evropsko unijo. Nekateri modeli, ki jih bomo predstavili, kažejo na 

povečanje trgovine s tretjimi državami po brexitu, vendar moramo vedeti, da velikost tega 

povečanja ne pokrije nujno upada trgovine z državami članicami EU-ja. Zavedati se je treba, 

da bo imela Velika Britanija kljub osvoboditvi od predpisov EU-ja težko nalogo pri sklenitvi 

novih trgovinskih sporazumov, ker gre nenazadnje za manjše tržišče, kot je bila celotna Unija, 

in da bodo pri tem imeli manj pogajalske moči. Jasno je, da je imela Velika Britanija določene 

koristi od trgovinskih sporazumov EU-ju, ki jih je ta sklenila v zadnjih dveh desetletjih. Ti 

sporazumi so znižali kakovostno prilagojene cene uvoza v Veliko Britanijo za več kot eno 

tretjino. Čeprav na drugi strani zagovorniki odhoda večkrat trdijo, da EU pri teh sporazumih 

ne deluje v korist Velike Britanije, pa so potrošniki občutili dvakrat večje koristi od tistih, ki 

jih uživajo potrošniki v 12 drugih državah, priključenih pred letom 1995 (Dhingra idr. 2016). 

Možnosti, ki jih bomo predstavili, temeljijo na že obstoječih trgovinskih odnosih med 

Evropsko unijo in tretjimi državami. Pri tem obstajajo trije glavni modeli odnosov. Prvi je 

norveški model. Norveška je članica evropskega gospodarskega prostora, ni pa članica EU-ja. 

S tem ima Norveška popoln dostop do trga Evropske unije in celo sodeluje pri nekaterih 

negospodarskih ločenih pogajanjih. Takšen model vključuje številne obveznosti iz članstva v 

EU-ju, Norveška pa s tem prispeva tudi k porabi Evropske unije. Pri tem mora upoštevati 

večino pravil notranjega trga, čeprav nima pravice do glasovanja ali veta. Ob vključenosti v 

enotni trg mora država sprejeti tudi druge svoboščine notranjega trga, kot je prosti pretok 

ljudi, v tem primeru pa se je odločila, da bo tudi del schengenskega območja. Prav zaradi tega 

pogoja je malo verjetno, da bi se v primeru brexita poslužili tega modela, saj je bil prosti 

pretok ljudi eden izmed glavnih razlogov za odhod. Po drugi strani pa so v britanski vladi 



 

41 

 

odločno zatrdili, da ne nameravajo ostati del notranjega trga EU-ja (Europe Directorate 

2016c).  

Druga možnost, ki se zdi bolj verjetna, so bilateralni oziroma dvostranski sporazumi. Take 

ureditve običajno ponujajo omejen dostop tretjim državam do enotnega trga z različnimi 

kombinacijami brezcarinske trgovine, odprtega dostopa do trga storitev in jamstva, da 

podjetja, ki delujejo na teh trgih, obravnavajo pošteno in brez diskriminacije. Vzpostavitev 

carinske unije ali odprava netarifnih ovir se zgodi redko. Zavedati se moramo, da noben 

obstoječi primer takšnega sporazuma ne bi zagotovil enakega obsega dostopa do enotnega 

trga, kakršnega trenutno uživa Velika Britanija, še posebej pri dostopu storitev na enotni trg, 

ki predstavljajo kar 80 % britanskega gospodarstva. Takšen sporazum bi bil povezan z 

obveznostmi, ki bi jih bila Velika Britanija pripravljena sprejeti. S tem bi seveda Velika 

Britanija izgubila koristi sporazumov o prosti trgovini, ki jih je EU sklenil s tretjimi državami, 

in se bi morala ponovno pogajati o trgovinskih odnosih z njimi, s katerimi pa ima v določeni 

meri že vzpostavljene določene sporazume. Ta model temelji na drugih državah, ki imajo 

sklenjene podobne bilateralne sporazume z Evropsko unijo. Med njimi so Švica, Turčija, ki je 

del carinske unije in si prizadeva za vstop v EU, ter Kanada, ki je privolila v sporazum o 

prosti trgovini z EU-jem.  Za razliko od Norveške Švici svoje nacionalne zakonodaje ni treba 

uskladiti z zakonodajo EU-ja, ki je del sporazuma Evropskega gospodarskega prostora. V tem 

primeru Švica nima neposrednih obveznosti, vendar lahko Unija, v kolikor Švica ne uvede 

domače zakonodaje, ki odraža predpise EU-ja, blokira njen dostop do notranjega trga. Če bi 

se Velika Britanija odločila za to možnost, bi bila izključena iz carinske unije, kar ji omogoča 

sklepanje svojih trgovinskih sporazumov s tretjimi državami. Za primerjavo lahko povemo, 

da ima Švica 29 takšnih sporazumov, ki zajemajo 41 držav (Evropska unija ima sporazume, ki 

zajemajo 53 trgov). Podobno kot Norveška tudi Švica prispeva k porabi EU-ja in kot del 

dvostranskega sporazuma tudi k prispevkom. Ti so različnih oblik, kot so bile donacije 

državam članicam, ki so se pridruževale od leta 2004. Švica prispeva tudi k različnim 

programom, ki so financirani iz proračuna Evropske unije. Vendar bi imel tak sporazum za 

Veliko Britanijo podobne pomanjkljivosti kot norveška možnost. Medtem ko bi imeli pri 

norveškem modelu popoln dostop do trga, pa švicarski model nudi le delni dostop do trga 

blaga, še večje pa so omejitve pri trgovanju s storitvami, predvsem bančnih in strokovnih, ki 

so za britansko gospodarstvo ključnega pomena. Če bi bili z EU-jem v enakem odnosu, kot je 

Švica, bi morali vsakič, ko bi se spremenila zakonodaja EU-ja, posodabljati tudi svojo 

nacionalno zakonodajo in predpise, da bi ohranili dostop do trga. Na dolgi rok bi to imelo 

negativne učinke na gospodarstvo Velike Britanije, sama vlada pa ne bi imela vpliva na to, ali 

je predlagana zakonodaja res koristna za britanska podjetja. Naslednja že obstoječa možnost 

dvostranskega sporazuma se zgleduje po turškem modelu. Sporazum EU-ja s Turčijo temelji 

na gospodarskem sporazumu in kandidaturi za vstop v EU. Obe strani imata že dalj časa 

trgovinsko in gospodarsko podlago, in sicer pridružitveni sporazum, ki je bil sklenjen leta 

1963, poleg tega je Turčija že dobrih dvajset let vključena v carinsko unijo. Trenutno ima 

Turčija le delni dostop do enotnega trga na nekaterih področjih, ki pa ne zajemajo 
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storitvenega sektorja. Na področjih, prek katerih dostopa do notranjega trga, mora Turčija 

uveljaviti pravila Evropske unije. To vključuje konkurenčne, proizvodne in okolijske 

predpise. Prav tako mora uskladiti tudi pravila o državni pomoči (vladna podpora podjetjem) s 

pravili, ki jih določa EU. Pri takem modelu bi Velika Britanija lahko sklenila sporazume s 

tretjimi državami, vendar bi morale biti njene zunanje tarife usklajene s tarifami EU-ja, ki jih 

ima do teh držav. Če na primer EU sklene trgovinski sporazum z določeno državo, bi morala 

Velika Britanija tej državi omogočiti dostop do svojega trga pod enakimi pogoji. Ta 

obveznost pa ni nujno vzajemna. Tretji državi ni treba odpreti svojega trga za britanski izvoz 

pod enakimi pogoji, zato bi se glede tega morali z njimi pogajati v ločenih sporazumih 

(Dhingra idr. 2016).  

Ta model vsekakor ne pride v poštev, saj temelji na statusu kot nastajajočem trgu in 

prizadevanju postati članica EU-ja. Pri tem odnosu velja poudariti, da turško gospodarstvo 

temelji na kmetijstvu in proizvodnji ter izvozu v EU, medtem ko je za britansko gospodarstvo 

najpomembnejši izvoz storitev. Poleg tega bi Velika Britanija s tem izgubila možnost 

odločanja o zunanjih tarifah.  

Kot zadnji primer dvostranskega sporazuma z EU-jem bomo opisali t. i. kanadski model. Pri 

tem sporazumu obstaja nekoliko bolj ločen odnos med obema stranema. To pomeni manj 

obveznosti, vendar tudi manjši dostop do enotnega trga. V tem primeru bi Velika Britanija 

morala sprejeti določeno raven izvoznih tarif, izvozniki pa bi še vedno morali spoštovati 

pravila enotnega trga na enak način kot v primeru Švice in Norveške. Tudi ta omenjeni 

sporazum ne obsega izvoza storitev, sploh pa ne v takšni meri, kakršnega ima Velika Britanija 

trenutno sklenjenega z EU-jem, ki predstavlja njen največji trg na tem področju. Vendar bi se 

Velika Britanija na tem področju lahko pogajala z EU-jem, saj je njeno gospodarstvo večje od 

kanadskega in bi pri tem imeli nekoliko več pogajalske moči (Europe Directorate 2016c).  
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Zadnja možnost, ki se zdi dokaj verjetna, je t. i. možnost WTO, v tem primeru bi Velika 

Britanija trgovala z Evropsko unijo po pravilih in predpisih Svetovne trgovinske organizacije.  

Na ta način bi imela Velika Britanija omejen dostop do trga EU. Vse države, ki so članice te 

organizacije, dostopajo do notranjega trga EU-ja pod enakimi pogoji, brez kakršnih koli 

posebnih trgovinskih sporazumov z Evropsko unijo. Britanski uvozniki v EU bi pri tem 

morali plačati določene uvozne tarife. Te so v povprečju sorazmerno nizke, okrog 4,2 %, 

vendar bi to pri tem vplivalo na večji delež vrednosti britanskega izvoza blaga, in sicer kar 90 

odstotkov (Giles 2016). Za nekatere izdelke so tarifne stopnje EU-ja bistveno višje, za 

avtomobile 10 % in celo 15 % za prehranske izdelke. Poleg tega bodo morala britanska 

podjetja v takšnem primeru upoštevati tudi druge ovire za dostop na notranji trg, skratka 

spremenili se bodo odnosi, povezani tudi z drugimi svoboščinami notranjega trga. Pod pravili 

Svetovne trgovinske organizacije bi britanska podjetja izgubila pravico do ustanovitve 

podjetja v drugi državi članici EU-ja. Velika Britanija bi s tem izgubila tudi pravico do 

svobodnega gibanja oseb, to pomeni, da bi neposredne posledice občutile družbe, ki poslujejo 

z EU-jem, in britanski državljani. Nova pravila bi veljala tudi za trgovinske odnose s tretjimi 

državami, saj se bo morala Velika Britanija, kot smo že omenili, ponovno sama pogajati o 

sporazumih o prosti trgovini. Z druge, pozitivne strani bi Velika Britanija ponovno dobila 

svojo suverenost v zvezi s pristojnostmi, ki so bile doslej na ravni EU-ja in ki so jih kritizirali 

kot nepomembno breme. Poleg tega bi bila Velika Britanija oproščena vseh plačil v skupni 

proračun EU-ja. Članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji bi se upoštevalo takoj, brez 

kakršnih koli pogajalskih obdobij, če Velika Britanija v dveletnem pogajalskem obdobju ne bi 

bila zmožna skleniti kakršnegakoli sporazuma z EU-jem (Busch in Jürgen 2016). S tem bi 

Velika Britanija seveda izgubila pomemben del svojega sodelovanja z EU-jem na drugih 

Slika 2: Možnosti Velike Britanije z bilateralnim sporazumom 

Vir: McBride 2017. 
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področjih in bi morala z EU-jem skleniti dvostranske sporazume, vendar jim ne bi bilo treba 

več vzdrževati prostega pretoka oseb za državljane EU-ja in Evropskega gospodarskega 

prostora (Europe Directorate 2016c).  Za zaključek velja poudariti, da se Velika Britanija, tudi 

če izbere katero izmed rešitev in jo prilagodi, vseeno ne zmore izogniti sporazumu z EU-jem. 

Večja kot bo integracija med njima, kar je pomembno za obe strani, manjša bo suverenost 

Velike Britanije, poleg tega pa se bo morala izogniti tudi določenemu bremenu predpisov EU-

ja. Če bo želela ohraniti tesno sodelovanje s trgom EU-ja, predvsem na področju izvoza 

storitev, bo Velika Britanija morala sprejeti določene predpise in pravila, ki so del evropskih 

direktiv (Busch in Jürgen 2016 ). 

4.2 Finančne storitve 

V letu 2013 je izvoz finančnih storitev Velike Britanije v Evropsko unijo znašal 19,4 

milijarde funtov, na drugi strani je uvoz znašal 3,3 milijarde funtov. Torej je rezultat presežka 

v višini 16,1 milijarde funtov predstavljal 0,9 % britanskega BDP-ja (Woodford Investment 

Management 2015).  

Ena izmed glavnih posledic brexita je ta, da se je finančno središče evra, torej London, odločil 

za ukinitev regulativnih povezav z evroobmočjem v celoti. Vloga mesta v bančništvu in 

naložbah je bila vedno zelo pomembna, vse to pa je omogočalo oblikovanje notranjega trga 

finančnih storitev. Vlada EU-ja je pri oblikovanju zakonodaje EU-ja to izkoristila v korist 

bank, ki imajo svoje sedeže v Londonu. Na to ne smemo gledati kot lastno gospodarsko korist 

za Veliko Britanijo, saj je bila osnovna ideja pospešiti finančno liberalizacijo v vseh državah 

članicah EU-ja (Schelke 2018). V nadaljevanju tega poglavja se bomo osredotočili na verjetne 

posledice brexita na finančne trge in na London kot finančno središče evra, pri tem ne smemo 

pozabiti tudi na posledice za evroobmočje.  

Slika 3: Trgovanje med Veliko Britanijo in EU-jem na področju finančnih storitev 

vir: Woodford Investment Management 2015. 
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4.2.1  Grožnja za izvoz finančnih storitev 

Trenutno za izvoz finančnih storitev v EU-ju ne obstajajo nobene vrste ovir, z odhodom z 

enotnega trga pa vemo, da bi se Velika Britanija odpovedala vsem štirim svoboščinam 

notranjega trga. Za finančni sektor to lahko pomeni, da bo zanje prodaja v preostali EU 

otežena. Dokler so še vedno del notranjega trga, lahko prodajajo svoje storitve v drugih 

državah EU-ja, ne da bi imeli tam podružnice. Podobno lahko tudi na primer banke iz ZDA, 

ki se nahajajo v Londonu, izvažajo svoje storitve v EU, ne da bi se tam ustanovile. Skupno 

vsem svoboščinam enotnega trga je namreč ideja, da se lahko kateri koli proizvod, storitev ali 

investicija prosto prodaja po vsem EU-ju, potem ko je enkrat bil pravno priznan v eni izmed 

držav EU-ja. Država izvora je torej sama odgovorna, da se ta proizvod ali storitev prizna v 

državah članicah EU-ja, preostale pa ji morajo pri tem zaupati in jim same ne smejo naložiti 

dodatnih zahtev. Glede tega, kakšne spremembe bo za te koristi pomenil brexit, ostaja velika 

negotovost. Izguba teh pravic lahko pomeni, da bodo banke morale ustanoviti podružnice v 

EU-ju, vsekakor pa je verjetno, da bo Velika Britanija izgubila velik del svojega poslovanja z 

EU-jem na tem področju. Grobe ocene napovedujejo, da se bo brez pravice prostega dostopa 

izvoz finančnih storitev v EU zmanjšal za slabo polovico (Woodford Investment Management 

LLP 2016). Samo mesto London bo z brexitom zagotovo izgubilo svojo pomembnost za 

evropske finance. Po nekaterih študijah naj bi se na celino preselilo približno 30 odstotkov 

veleprodajnega bančništva in ti predstavljajo 60 odstotkov evropske bančne industrije. Glavni 

razlog, zakaj bo London izgubil svojo pomembnost, ko se bodo finančne institucije preselile 

na celino, se skriva v izgubi pravice vzajemnega priznavanja oziroma delovanja v drugih 

državah EU-ja pod enakimi pogoji kot v državi izvora. Ta pravica daje bankam zmožnost 

uporabe t. i. bančne licence, ki je bila izdana v eni izmed držav EU-ja, da opravlja svoje 

finančne posle tudi drugod po Evropski uniji. Ta sektor je tesno povezan z vlogo Velike 

Britanije in dostopom na notranji trg. Skoraj 11 % zaposlenih v mestu prihaja iz drugih držav 

EU-ja in skoraj 5.500 britanskih podjetij uporablja že zgoraj omenjeno pravico do dostopa na 

trg EU-ja. Svetovalno podjetje Oliver Wyman ocenjuje, da približno 20 % finančnih 

prihodkov finančnega sektorja Velike Britanije temelji prav na tej pravici. Vendar je malo 

verjetno, da se bodo vsa delovna mesta in delovna mesta, ki so povezana s poslovanjem 

finančnih družb, preselila v eno samo novo središče znotraj evrskega območja, pri tem se 

najpogosteje omenjajo Amsterdam, Dublin, Frankfurt in Pariz. Pravzaprav se nekatera 

finančna podjetja sploh ne nameravajo preseliti v evroobmočje. Obstajajo namreč nekateri 

nezanesljivi dokazi, da se nameravajo nekatere ameriške banke preseliti v mesta, kot je 

denimo Varšava, ker obstaja nezaupanje v evroobmočje, in da bo to preživelo. Za ta podjetja 

je to čisto verjeten scenarij, saj bi dobila pravico delovanja v EU-ju, ker bi imele v eni izmed 

držav članic registriran sedež podjetja ali bi tam postavila hčerinske družbe. Druge ameriške 

banke bi lahko zmanjšale svojo pristojnost v EU-ju in bi se preselile v New York, ki na 

mednarodnem finančnem trgu za EU že od nekdaj predstavlja konkurenco. Banke s sedežem 

v evrskem območju pridobijo določene prednosti, obstajajo pa tudi slabosti. Z enega vidika se 

zmanjša obseg razdelitve tveganj, za primer vzemimo pomoč Irski v letu 2011, ko so bile 
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banke s sedežem v Veliki Britaniji največji upnik Irske. Takrat je britanska vlada zagotovila 

3.8 milijarde evrov za pomoč Irski. Delitev tveganja deluje tudi v obratni smeri. V kolikor so 

britanske banke z mednarodno izpostavljenostjo rešili britanski davkoplačevalci, so s tem 

stabilizirali bančne sisteme po vsem EU-ju. Vsaka premestitev bank bo zmanjšala 

diverzifikacijo tveganj (Ringe 2017).  

4.2.2 Možnosti Velike Britanije po odhodu 

Če Velika Britanija ni želela ostati v Evropskem gospodarskem prostoru, bi se lahko še vedno 

pogajala o bilateralnih sporazumih z EU-jem, kot je to storila Švica. Vendar švicarske banke 

nimajo pravice, ki smo jo omenjali pri prejšnjem poglavju, zato svoje investicijsko bančništvo 

opravljajo prek hčerinskih podjetij, lociranih v Londonu. To pomaga razložiti dejstvo, zakaj je 

bil švicarski izvoz finančnih storitev v zadnjih 15 letih nižji od britanskega, kljub presežku 

švicarskega finančnega sektorja kot celote. Tudi realno gledano za Veliko Britanijo ni možno, 

da bi dobila tako dober dogovor, kot ga je Švica, ki se je pogajala, ko se je hotela pridružiti 

EU-ju. Ko država zapušča Evropsko unijo, bi slednja pri pogajanjih uporabila svojo 

pogajalsko moč in izbrala drugačen pristop. Čeprav bi se Velika Britanija lahko maščevala z 

lastnimi ovirami pri trgovanju s finančnimi storitvami, pa ne smemo pozabiti na presežek 

izvoza nad uvozom in na to, kolikšen del gospodarstva lahko s tem izgubi. Dejansko so 

finančne storitve del gospodarstva, kjer pri trgovinskih pogajanjih ni prav velike možnosti za 

uspeh (Woodford Investment Management 2015).  

Po nekaterih izračunih bi bil za Veliko Britanijo lahko privlačen norveški model ali pa vsaj 

njegova različica. Kot članica Evropskega gospodarskega prostora Norveška polno dostopa do 

enotnega trga, hkrati pa ni del političnih struktur in ureditev EU-ja. Država torej ne prevzema 

nikakršnih obveznosti, da se pridruži nekaterim skupnim politikam in skupni valuti. Ob tem 

se lahko svobodno strinja s trgovinskimi dogovori s tretjimi državami. Čeprav so vse države 

EU-ja vključene v Evropski gospodarski prostor, pa je ta sporazum formalno ločen od pogodb 

EU-ja. Med prihodnjim odnosom med Veliko Britanijo in EU-jem je veliko podrobnosti še 

nejasnih, vendar vse kaže na to, da se mora Velika Britanija umakniti iz evropskega 

gospodarskega prostora, če želi tudi popolnoma razveljaviti dostop do notranjega trga. Zaradi 

tega se zdi norveški model manj primeren za položaj Velike Britanije, poleg tega pa morajo 

države v Evropskem gospodarskem prostoru upoštevati pravila EU-ja glede enotnega trga in, 

kot že omenjeno, mora Norveška za te pravice prispevati k proračunu EU-ja. Če povzamemo, 

je članstvo v evropskem gospodarskem prostoru manj verjetna možnost za Veliko Britanijo, 

če ne celo neprivlačna. Namesto tega bi bilo bolje, če bi poskušali skleniti lasten, nekoliko 

prilagojen sporazum z Evropsko unijo. Težava pri tem je, da so si stališča na obeh straneh 

izrazito nasprotujoča. Vlada Velike Britanije bo iskala sporazum, kjer bo omogočen prost 

pretok kapitala in storitev, obenem pa si bodo prizadevali končati prosti pretok oseb. Na drugi 

strani pa EU odločno trdi, da vse štiri svoboščine enotnega trga obstajajo samo kot celota. 
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Ker so se pogajanja že premaknila v drugo fazo, bo večina pogajanj zajemala njihov prihodnji 

odnos. Časa za pogajanj je še zelo malo, zato se zdi vse bolj verjetno, da bo Velika Britanija 

EU uradno zapustila marca 2019, zakonodaja Evropske unije pa bo še naprej veljala do marca 

2021. Glede finančnega sektorja in dostopa do notranjega trga se zdi najboljši možni scenarij 

za obe strani, da skleneta poseben dvostranski sporazum. Kako bodo videti pogoji in 

obveznosti iz tega sporazuma, pa bo v veliki meri odvisno od samega poteka pogajanj (Ringe 

2017). 

4.2.3 Možnost brez sprememb  

Obstaja tudi možnost, ki je precej verjetna, da bo po brexitu London kot finančno središče še 

naprej napredoval. Prevladujoč položaj Londona kot finančnega središča bo sicer res pripadel 

enotnemu trgu po odhodu, vendar ima samo mesto številne prednosti, ki jih lahko izkoristi za 

nadaljevanje svojega poslovanja. Te prednosti vključujejo britanski pravni sistem, angleški 

jezik in primeren časovni pas. Slednja prednost pomeni, da je popolnoma razporejen med 

delovnim časom azijskega trga in New Yorkom na drugi strani. Mesto samo je tudi dokaj 

odprto za priseljevanje kvalificirane delovne sile in poseduje kritično maso strokovnega 

znanja v podpornih storitvah, kot sta računovodstvo in pravo.  Tudi če se izvoz v EU na 

kratek rok zmanjša, bi se to lahko na dolgi rok pokrilo z boljšimi možnostmi poslovanja s 

tretjimi državami. Brexit bo namreč Veliko Britanijo osvobodil pravil o skupni politiki 

Evropske unije, ki je državi do zdaj preprečevala svobodna pogajanja v dvostranskih 

sporazumih z drugimi državami. Ta potencial za izvoz izven Evrope velja za ves izvoz, 

vendar ga je možno še toliko bolj izkoristiti na področju finančnih storitev, kjer je na primer 

manj ovir kot pri proizvodih. Zlasti se zdi, da bi Velika Britanija lahko močno povečala svoj 

izvoz na kitajski trg, ki zdaj znaša le 2 % celotnega izvoza finančnih storitev, čeprav gre za 

drugo največje gospodarstvo na svetu (ne smemo pozabiti, da bi pri tem razlike v časovnih 

pasovih lahko predstavljale oviro). Nekaj podobnega je uspelo leta 2014 tudi Švici, ki je s 

Kitajsko sklenila sporazum, s katerim so zmanjšali netarifne ovire za svoje finančne družbe 

(Woodford Investment Management 2015). 

Za evroobmočje in Evropsko unijo to ne bi smelo predstavljati večjih sprememb. Čeprav bi 

centralno bančništvo občutilo določene negativne posledice, pa je kriza upravljanja med leti 

2009 in 2010 pokazala, da so centralne banke zelo uspešne pri usklajevanju reševalnih 

operacij problemov. V interesu vseh držav je stroškovno učinkovito preprečevanje valutnih 

kriz v odprtih gospodarstvih in tudi po odhodu Velike Britanije bodo še naprej nadaljevale 

medsebojno trgovanje in medsebojne investicije (Ringe 2018). 
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4.3 Potrošnja 

V sklopu tega poglavja bomo na kratko pogledali, kaj brexit pomeni za končne potrošnike in 

kako lahko vpliva na spremembe cen proizvodov ter storitev.  

Že pri nekaterih prejšnjih poglavjih smo omenjali, kako bi se lahko v najslabšem primeru 

dvignile tarife na uvoz, kar bi posledično pomenilo tudi dvig končnih cen, ki bi jih na koncu 

neposredno občutili tudi potrošniki.  

4.3.1 Dvig cen dobrin v Veliki Britaniji 

Da bi bolje razumeli, v kolikšni meri bi se zaradi omenjenih razlogov dvignile cene dobrin, si 

bomo pogledali, za koliko odstotkov bi se naj dvignile cene različnih skupin proizvodov ter 

storitev po optimističnih in pesimističnih napovedih. Da ne bomo zajemali večje skupine 

dobrin, ki jih kupujejo potrošniki, se bomo osredotočili zgolj na tiste, kjer bo dvig cene 

najbolj opazen. Tiste skupine proizvodov, ki predstavljajo največjo potrošnjo, bi v obeh 

primerih doživele največji dvig cen. Največji dvig cen bi doživel trg avtomobilske industrije, 

in to v najslabšem primeru med 4 in 7,5 %. Povprečne cene alkoholnih in tobačnih 

proizvodov bi se zvišale za štiri oz. sedem odstotkov, hrana in brezalkoholne pijače pa za tri 

odstotke v optimističnih napovedih oz. za 5 odstotkov v najbolj pesimističnem scenariju. 

Nasprotno bi bili storitveni sektorji, kot so izobraževanje, hoteli in restavracije, manj 

prizadeti, ker se v manjši meri zanašajo na izvoz (Breinlich idr. 2017). 

4.3.2 Vpliv na britanska gospodinjstva 

Za ocenjevanje posledic brexita in kateri potrošniki bodo pri tem občutili največ posledic, 

bomo vzeli 10 % najrevnejših gospodinjstev in 10 % tistih z najvišjimi dohodki ter pogledali, 

katerim dobrinam namenjajo največ potrošnje. Pri tem obstajajo velike razlike med njihovimi 

nakupnimi odločitvami. Najrevnejših 10 % prebivalstva porabi 16 % svojega dohodka za 

hrano in brezalkoholne pijače, medtem ko skupina najbogatejših za te dobrine nameni okoli  8 

% svojega dohodka. To odraža dejstvo, da morajo najrevnejša gospodinjstva za nujne dobrine 

porabiti bistveno večji delež svojega dohodka. Nasprotno gospodinjstva z nizkimi dohodki za 

prevoz namenijo zgolj 7 % svojih prihodkov, tisti z najvišjimi prihodki pa 16 %.  

Dvig cen bi vplival tudi na zmanjšanja realnega dohodka gospodinjstev. Tako bi se v 

optimističnem scenariju realni dohodek zmanjšal za 1,8 %, medtem ko bi se v slabšem 

primeru ta izguba povečala na 4 %. Pri tem bodo največ posledic doživela gospodinjstva s 

srednjimi dohodki. Če gledamo izključno na statični vpliv trgovine na dohodke povprečnega 

gospodinjstva, bi se realni dohodek zmanjšal med 1,8 % in 4 %. Če pogledamo dolgoročne 

dinamične učinke brexita, kamor štejemo tudi vplive na produktivnost in tuje naložbe, bi se 
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realni dohodek povprečnega britanskega gospodinjstva zmanjšal za 6,1 %, v najslabšem 

primeru pa za 13,5 % (Breinlich idr. 2017).  

4.3.3 Posledice brexita na dvig cen v Veliki Britaniji 

Nekatere ekonomske teorije napovedujejo, da se bo zaradi brexita in zvišanja stroškov uvoza 

povečala tudi inflacija. Pravzaprav so nekateri učinki že opazni, inflacija cen življenjskih 

izdelkov se je z 0,5 % v juniju 2016 povišala na 2,6 % v juniju 2017 in dosegla celo tri 

odstotke septembra istega leta. Celotnega dviga inflacije ne gre pripisati samo brexitu in 

amortizaciji deviznega tečaja, ampak se je treba zavedati, da so lahko do neke mere na to 

vplivali tudi drugi dejavniki, neodvisni od samega brexita, kot so spremembe cen nafte in 

inflacijski pritiski zaradi hitrejše rasti v evrskem območju in ZDA. Poleg tega potrošniki ne 

kupujejo dražjih izdelkov samo neposredno zaradi zvišanja uvoženega blaga iz EU-ja, ampak 

bodo občutili posledice tudi posredno. Zaradi zvišanja tarif na uvožene proizvodne dejavnike 

bodo imela tudi britanska podjetja višje stroške in Britanci bodo občutili zvišanje cen tudi pri 

domačih proizvodih (Breinlich idr. 2017).  

4.4 Javni sektor 

V tem poglavju se bomo osredotočili na verjetne vplive brexita na britanske javne finance in 

na to, kakšni bodo fiskalni odnosi med Veliko Britanij ter Evropsko unijo v prihodnje.  

4.4.1 Trenutni prispevki Velike Britanije v Evropsko unijo 

V letu med 2014 in 2015 je Velika Britanija Evropski uniji plačala standardni prispevek v 

višini 13,7 milijarde funtov, ki se določi na podlagi velikosti gospodarstva. Dodatno je morala 

plačati še 2,3 milijarde funtov, saj mora vsaka država EU-ja prispevati delež svojih prihodkov 

od davka na dodano vrednost. Od rabata iz leta 1984, ki smo ga že omenjali pri poglavju o 

odnosih in posebnem statusu Velike Britanije v EU-ju, je država prejela nazaj 4,8 milijarde 

funtov, od pristojbine za zbiranje dajatev v imenu EU-ja pa 0,8 milijarde funtov. To pomeni, 

da so stroški za javne finance v letu 2014/15 znašali 10,4 milijarde funtov. V nekaterih drugih 

izračunih raje navedejo bruto prispevek, ki poleg prej navedenega vključuje 3 milijarde 

carinskih dajatev, ki jih Velika Britanija zbira za EU. Te bi po brexitu Velika Britanija 

najverjetneje ohranila, čeprav bi lahko povečanje proste trgovine z drugimi državami 

zmanjšalo carinske dajatve. Spet drugi odvzamejo iz izračunov izvzamejo še 4,4 milijarde 

funtov, ki jih EU nameni britanskim podjetjem in gospodinjstvom, na primer prek skupne 

kmetijske politike. Končno bi lahko vlada Velike Britanije po brexitu povrnila vsaj del teh 

izgubljenih prispevkov iz evropskih skladov. Obračunavanje s tema dvema postavkama da 

neto prispevek v višini 9,1 milijarde funtov, čeprav se lahko pravi stroški članstva v javnem 
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denarju gibljejo med 6,1 milijarde funtov in 13,4 milijarde funtov, odvisno od tega, ali sta ti 

dve postavki vključeni v izračun (Woodford Investment Management 2015). 

4.4.2 Britanske javne finance po odhodu 

Če pogledamo neposredne prihranke Velike Britanije na področju javnih financ, lahko za 

primer odhoda iz EU-ja zatrdimo, da bi prihranili okrog 10 milijard funtov na leto, kar 

pomeni, da se bi neto zadolžitev javnega sektorja v višini 70 milijard funtov zmanjšala za eno 

sedmino. Prihranki bodo verjetno še višji, saj Velika Britanija še vedno ni zapustila EU-ja, kar 

pomeni, da še vedno plačuje vse prispevke v evropski proračun kot država članica EU-ja. Teh 

ocen ne smemo jemati resno, saj se lahko prihranki popolnoma izničijo, če bi brexit negativno 

vplival na gospodarstvo Velike Britanije. V kolikor bi Velika Britanija ostala del evropskega 

gospodarskega prostora, bi morala vseeno plačati prispevek, določen na podlagi velikosti 

svojega gospodarstva, kot je to v primeru Norveške. V tem primeru se ocenjuje, da bi Velika 

Britanija plačevala najmanj 56-odstotni delež dosedanjih prispevkov. In tretjič, če bi Velika 

Britanija zapustila Evropski gospodarski prostor, bi vseeno morala pokriti dodatne stroške 

izvoza, če z EU-jem ne sklene ugodnega sporazuma in če ta na britanski uvoz uvede dodatne 

tarifne ovire. Vlada se lahko znajde celo v položaju, kjer bo morala podjetjem nadomestiti 

izgubo, ki so jo ta prejemala iz evropskih skladov. Na britanske finance so pozitivno vplivale 

tudi migracije oz. priseljevanje delovne sile. Evropski priseljenci, ki so se preselili v Veliko 

Britanijo med leti od 2001 do 2011, so ustvarili neto prispevek k javnim financam v višini 20 

milijard funtov. Urad za proračunsko odgovornost Velike Britanije ocenjuje, da bi bil v 

primeru nižje stopnje migracije delež dolga v BDP-ju za 20 % višji v obdobju 50 let, kot pa če 

bi bila stopnja migracije 165.000 oseb letno. Pričakovano je, da bo brexit pozitivno koristil 

javnim financam, vendar ne v veliki meri (Woodford Investment Management 2015). 

Omenjeno ponovno investiranje privarčevanega denarja zaradi zmanjšanih obveznosti do EU-

ja bo v veliki meri odvisno od vpliva brexita na gospodarstvo. Če bi takoj po odhodu prišlo do 

obdobja nestabilnosti, lahko to privede do zmanjšanja javnega denarja in posledično zmanjša 

javno porabo. Skupaj bi to pomenilo zmanjšano zmožnost javnega sektorja za privabljanje in 

ohranjanje zaposlenih. Na splošno se veliko strokovnjakov strinja, da je takšen scenarij zelo 

mogoč, zato se bo Velika Britanija po odhodu morala potruditi, da se izogne negativnim 

vplivom brexita, ki bi prizadeli proračun javnega sektorja. Že padajoča vrednost britanskega 

funta je privedla do rastoče inflacije, ki povečuje same obratovalne stroške. Tudi če bi se jim 

uspelo izogniti večjemu šoku za gospodarstvo po odhodu, bodo zaradi višjih stroškov 

vpeljevanja sprememb nastali stroški, ki izhajajo iz samega brexita. Pričakovano je, da bodo 

stroški, povezani z izvajanjem samega procesa odhoda, edini največji prispevek države k 

zadolževanju v naslednjih petih letih. To pomeni, da bo pričakovana korist brexita za javni 

sektor najverjetneje precej nižja, kot so sprva kazale nekatere ocene, ki so upoštevale samo 

privarčevane potencialne prihranke (Woodford Investment Management 2015).  
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4.5 Tuje investicije 

Velika Britanija je bila zaradi svojega posebnega statusa v EU-ju in močno razvitega 

finančnega sektorja vedno najprivlačnejša država za tuje investicije v Evropi. Njena 

zakonodaja in enostaven dostop do notranjega trga je bil po mnenju tujih investitorjev eden 

izmed glavnih razlogov, zakaj so se odločili vlagati v Veliko Britanijo. Po brexitu, bo Velika 

Britanija izgubila številne pravice, povezane z enotnim trgom EU-ja, in bo s tem izgubila tudi 

svojo konkurenčno prednost na področju neposrednih tujih investicij. V nadaljevanju tega 

poglavja si bomo pogledali, kaj te investicije pomenijo za Veliko Britanijo in zakaj se bodo 

po vsej verjetnosti po brexitu preselile v druge države članice EU-ja.  

4.5.1 Privlačnost Velike Britanije za neposredne tuje investicije 

Velika Britanija predstavlja najprivlačnejšo destinacijo za neposredne tuje naložbe v EU, 

deloma zaradi dostopa do notranjega trga Unije. Največji delež prilivov tujih naložb v 

Evropsko unijo predstavlja prav Velika Britanija. Skozi leta se je število tujih neposrednih 

naložb investitorjev iz EU-ja in iz držav nečlanic v Veliko Britanijo povečevalo. Obe skupini 

investitorjev sta navajali enotni trg kot zelo pomemben razlog za privlačnost Velike Britanije  

za njihove naložbe (Gillham idr. 2016), poleg drugih prednosti, kot je fleksibilen trg dela in 

proizvodov. Večji prilivi tujih neposrednih investicij so vsekakor prispevali k boljši trgovinski 

integraciji Velike Britanije z Evropsko unijo (Kierzenkowski idr. 2016). Študije običajno 

ugotavljajo, da imajo neposredne naložbe koristi od produktivnosti. Finančne storitve, ki smo 

jih že omenjali, in njihova ranljivost za Veliko Britanijo predstavljajo 45 odstotkov zalog 

neposrednih tujih naložb (Reenen 2016). Podatki kažejo, da članstvo v EU-ju prinaša 

pozitiven učinek na neposredne tuje investicije. Povečanje naložb zaradi članstva v EU-ju se 

lahko giblje med 14 % in 38 %. V letu 2011 je Velika Britanija na primer prejela več 

neposrednih tujih naložb kot katera koli evropska država in v svetovnem merilu so samo ZDA 

tiste, ki imajo višji delež neposrednih tujih naložb. Kot smo že omenili, je k temu položaju 

Velike Britanije pripomogel dostop do trga EU-ja, kot kaže, pa bo Velika Britanija po odhodu 

izgubila to dostopnost in s tem ogrozila svoj položaj, saj multinacionalke s tem s seboj 

prinesejo visoko produktivnost, novo tehnologijo in menedžerske sposobnosti (Dhingra 

2014).  

4.5.2 Vpliv brexita na spremembo neposrednih tujih investicij 

Na splošno lahko rečemo, da imajo neposredne tuje naložbe tudi velik vpliv na rast BDP-ja, 

zlasti v državah, kot je Velika Britanija, ki ima visoko razviti finančni sektor. S kakršnim koli 

negativnim učinkom odhoda investicij bi s tem izgubili gospodarsko rast, in ne samo 

prednosti, ki jih s sabo prinašajo multinacionalke (Dhingra idr. 2016).  
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Brexit bo zagotovo vplival na manjšo privlačnost Velike Britanije za neposredne naložbe, saj 

bo s tem, ko ne bo ostala del enotnega trga ali Evropskega gospodarskega prostora, izgubila 

svoj pomen in glavni razlog, zakaj je bila za te naložbe tako privlačna. Nižji prilivi 

neposrednih tujih naložb bi zmanjšal tudi pritok novih idej in znanja v državo. Na daljši rok bi 

to oslabilo tudi fiksne naložbe, zmanjšalo izvozne zmogljivosti in prizadelo inovacije ter 

produktivnost. Zmanjša se lahko tudi kakovost vodstva, saj je dokazano, da je kakovost 

vodenja v Veliki Britaniji boljša v mednarodnih podjetjih kot v domačih, kar lahko škoduje 

organizacijski učinkovitosti in še dodatno zniža produktivnost. Nekateri prilivi neposrednih 

investicij v Veliki Britaniji bi se po njenem odhodu preusmerili v druge države EU-ja in 

države zunaj EU-ja, saj bo Velika Britanija postala manj privlačna država za tuje naložbe. 

Tuja podjetja v proizvodnem sektorju bodo zaradi brexita raje začela vlagati v države članice 

EU-ja, da bi si s tem še naprej zagotovila dostop do enotnega trga in imela zagotovljene dobre 

trgovinske odnose s tretjimi državami. Enako bi se lahko zgodilo s tujimi neposrednimi 

investicijami v finančnem sektorju, če se bo možnost izvoza v EU zmanjšala zaradi izgube 

pravice delovanja in ustanavljanja v kateri koli državi EU-ja. Nekatere finančne institucije so 

že povedale, da bodo ponovno premislile o obsegu svoje prisotnosti v Veliki Britaniji po 

brexitu (Kierzenkowski idr. 2016). 

4.6 Vplivi brexita na Evropsko unijo 

  V prejšnjih poglavjih smo se večinoma osredotočali na posledice, ki jih bo občutila Velika 

Britanija. Deloma zaradi tega, ker se na to problematiko osredotoča velika večina avtorjev, 

deloma pa tudi zaradi boljšega pogajalskega izhodišča, ki ga ima EU pri pogajanjih glede 

nadaljnjih odnosov. Eden izmed razlogov, zakaj se raziskave osredotočajo predvsem na 

britansko gospodarstvo, lahko iščemo tudi v času nastanka raziskav. Večina teh je nastala 

pred samim referendumom v pričakovanju, da bo rezultat na volitvah potrdil nadaljnje 

članstvo v EU-ju. Vsekakor se moramo zavedati, da odhod enega izmed najmočnejših 

gospodarstev v EU-ju  pomeni posledice tudi za celoten blok držav članic Unije.  

4.6.1 Posledice brexita za trgovske partnerje Velike Britanije 

Kot smo že omenjali, se bo Velika Britanija po brexitu odločila trgovati pod pravili Svetovne 

trgovinske organizacije. Tarife, ki jih postavlja ta organizacija, lahko med eno in drugo 

skupino proizvodov zelo nihajo. Pri nekaterih skupinah proizvodov so lahko zelo blizu ničle, 

medtem ko so pri drugih lahko tudi do 75-odstotne. Za veliko osnovnih izdelkov se tarife 

postavljajo tudi na podlagi teže, kar se pogosto odraža v višji skupni ravni tarif. To pomeni, 

da bo učinek brexita v okviru tega scenarija odvisen od vrste izvoženega blaga in se bo 

razlikoval pri vsaki državi EU-ja.  Največ posledic bodo občutili tisti trgovski partnerji, ki so 

za Veliko Britanijo najpomembnejši. Med njimi sta Nemčija, ki predstavlja dobro desetino 

celotnega britanskega izvoza, in Francija. Za nekatere druge države, kot sta Irska (13,7 %) in 
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Ciper (10,1 %), je Velika Britanija posebno pomembna destinacija za izvoz, medtem ko za 

druge države, kot sta Hrvaška (1,7 %) ali Slovenija, ki v Veliko Britanijo izvozi 2,2 % 

svojega celotnega izvoza, ta država ne predstavlja posebej pomembnega trgovinskega 

partnerja. Pri tem bosta irski izvoz in uvoz močno prizadeta, saj sta osredotočena na Veliko 

Britanijo v manjšem številu različnih vrst proizvodov.  

Pričakovano je, da se bo takšna uporaba kakršnih koli tarif odražala na dvigu cen proizvodov, 

uvoženih iz Velike Britanije. Glede na to, da še nimamo jasne slike, kakšna bo struktura trga, 

lahko kar predvidevamo, da bi bil celotni znesek tarif vključen v samo prodajno ceno 

proizvodov. Ta splošen dvig cen na izdelke, uvožene v EU iz Velike Britanije in obratno, bo 

imel nadaljnje vplive na samo trgovino. Če vzamemo cenovno elastično povpraševanje, bi 

lahko takšen dvig cen proizvodov zmanjšal uvoz EU-ja v Veliko Britanijo za 30 % in izvoz 

Velike Britanije v Unijo za 22 %, če se pri izračunu uporablja srednja vrednost ocene 

koeficienta elastičnosti.  Sprememba vpliva brexita na izvoz držav EU-ja je precej večja od 

spremembe vpliva na uvoz Velike Britanije med posameznimi državami članicami. Na to 

vpliva dejstvo, da se struktura uvoza iz Velike Britanije razlikuje precej manj med državami 

EU-ja, kot se sestava izvoza vsake države v Veliko Britanijo. Države, ki bi najbolj občutile 

zmanjšanje svojega izvoza v Veliko Britanijo, tj. za več kot 30 %, so Danska, Španija in 

Romunija, slednja celo za 40 odstotkov. Med državami članicami EU-ja bi bila v smislu 

izvoza v Veliko Britanijo najbolj prizadeta Slovaška, ki bi občutila upad izvoza za kar 59 

odstotkov. Padec izvoza Velike Britanije v države EU-ja in uvoza v Veliko Britanijo 

prikazuje slika 4, kjer prvi stolpec predstavlja uvoz v Veliko Britanijo, drugi pa izvoz Velike 

Britanije v posamezno državo. (Lawless in Morgenroth 2016). 

Slika 4: Pričakovan padec uvoza 

vir: Lawless in Morgenroth 2016. 
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4.6.2 Evropska unija bo občutila bistveno manj posledic 

Iz različnih razlogov bo brexit vplival tudi na BDP Evropske unije, glavni razlog smo že 

opisali pri prejšnjem poglavju, obstaja pa še veliko drugih, kot so na primer zmanjšani 

prispevki v proračun itd. Brexit bo tako vplival na razporeditev sprememb prihodkov na 

prebivalca zaradi rasti cen in zmanjšane trgovine. Z odhodom Velike Britanije bodo največ 

posledic občutile Irska, Nizozemska in Belgija, torej države, ki trenutno z Veliko Britanijo 

trgujejo največ, medtem ko bi države zunaj EU-ja, kot sta Rusija in Turčija, lahko s tem celo 

nekaj pridobile, saj bi se trgovina zaradi možnosti sklenitve ugodnejših trgovinskih 

sporazumov preusmerjala proti njim. 

Skupno se ocenjuje, da bo EU izgubil od 0,12 % do 0,29 % BDP-ja. V državah izven EU-ja, h 

katerim bi se preusmerila trgovina, bi se zaradi brexita BDP zvišal do 0,02 %. Ta delež se zdi 

precej nizek, vendar se moramo zavedati, da je skupni BDP teh držav precej večji od BDP-ja 

Velike Britanije. Medtem ko bi zaradi brexita Velika Britanija izgubila okoli 55 milijard, bi 

preostali EU skupno izgubil od 12 do v najslabšem primeru 29 milijard funtov. Torej bodo 

posledice brexita za EU v primerjavi z Veliko Britanijo skoraj za polovico blažje  (Dhingra 

idr. 2016).  

4.6.3 Vpliv na proračun Evropske unije 

Da bi pojasnili učinke odhoda Velike Britanije iz EU-ja in s tem umik njenih neto prispevkov 

v evropski proračun, bomo obravnavali proračun iz leta 2014. Če bi Velika Britanija morala 

plačati svoj polni prispevek v proračun EU-ja, to je okoli 20 milijard evrov, bi primanjkljaj na 

strani EU-ja znašal več kot 13 milijard evrov, kar dejansko pomeni skoraj 10 % celotnega 

proračuna in predstavlja znesek, ki bi ga preostale države članice težko absorbirale. Vendar je 

zaradi popusta pri prispevku Velike Britanije iz leta 1984 ta prispevek nekoliko nižji, kar bi 

pomenilo primanjkljaj v evropskem proračunu okrog 7 milijard evrov. Če iz tega izvzamemo 

Veliko Britanijo in predpostavljamo, da se bo ta izgubljeni prispevek prerazporedil na druge 

države članice, bi to najbolj vplivalo na povečanje prispevkov Nemčije v višini 2,56 milijarde 

evrov (9-odstotno povečanje), sledila pa bi Francija s povečanjem prispevkov za 1,47 

milijarde evrov. Večina drugih držav bi prav tako občutila povečanje svojih prispevkov, z 

izjemo Grčije, Bolgarije, Latvije in Nizozemske, povečanje prispevkov v proračun EU-ja 

zaradi brexita bi bilo za preostale države članice sorazmerno majhno. Na koncu bo vpliv 

brexita na evropski proračun veliko manj pomemben, kot bodo za Veliko Britanijo sama 

pogajanja, kjer se bodo pogajali o drugih prispevkih v proračun, vsoti za odhod in o 

prihodnjih trgovinskih sporazumih. Velika Britanija bo morda še naprej želela sodelovati pri 

nekaterih politikah EU-ja, zato bi lahko v skupni proračun še naprej plačevala določen 

prispevek. Vsak tak primanjkljaj bi gospodarstvo, kot je Evropska unija, brez težav 

nadomestilo. Če se Velika Britanija pridruži Svetovni trgovinski organizaciji, bi se že samo 

na račun tarif izvoženih izdelkov v EU stekali dodatni prilivi v proračun. Vrednost izvoženega 
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blaga v EU je v letu 2015 znašala okrog 225 milijard evrov. Če predpostavljamo, da se po 

brexitu uvoz Velike Britanije v Evropsko unijo ne bi zmanjšal, bi samo 2 % povprečnih tarif 

pomenila prihodke v vrednosti 4,6 milijarde evrov za proračun EU-ja, po plačilu pristojbine 

ostalih držav članic (Ferrer in Rinaldi 2016).  
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5 UGOTOVITVE 

Na začetku diplomske naloge smo postavili cilje, ki so služili pri usmerjanju izvedbe naše 

raziskave ter zajemajo obravnavano problematiko. Prvi cilj je bil postaviti širši okvir 

obravnavane tematike, tj. opredeliti nekatere osnovne pojme, kot so Evropska unija, 

institucije, ki so ključne za delovanje EU-ja in najpomembnejše lastnosti EU-ja, ki jih 

obravnavana problematika najbolj zadeva. Ugotovili smo, da so za izgradnjo samega projekta 

Evropske unije pomembne tri faze. Pri tem je bila za nas najpomembnejša tretja faza, ko je 

Evropska unija nadomestila takratno Evropsko skupnost, v tej fazi pa je bila podpisana 

Lizbonska pogodba in s tem tudi Pogodba o Evropski uniji, ki je bila ključna za vzpostavitev 

notranjega trga, kot ga poznamo danes. Pri tem smo ugotovili, da so bili pogoji za 

vzpostavitev enotnega trga opisani že v Rimski pogodbi in da so zajemali prosti pretok blaga, 

ljudi in kapitala, torej štiri temeljne svoboščine enotnega trga. Pozneje je bila na tem področju 

najpomembnejša Pogodba o Evropski uniji, ki si je prizadevala vzpostaviti ekonomsko 

integracijo med državami članicami EU-ja, in, kot smo ugotovili, pozneje tudi z drugimi 

večjimi trgovinskimi bloki. Skozi spoznavanje delovanja Evropske unije smo ugotovili 

povezanost Evropskega gospodarskega prostora z enotnim trgom. V Evropski gospodarski 

prostor so vključene tudi države nečlanice, kot so Švica, Norveška in Islandija, ki so s tem 

vključene v notranji trg. S tem podobno kot druge države članice občutijo prednosti prostega 

pretoka blaga in predvsem kapitala, ki pozitivno vpliva na povečano povpraševanje po 

kapitalu in ugodnejše pogoje investicij.  

Po tem, ko smo opisali delovanje Evropske unije in nekatere njene najpomembnejše lastnosti, 

smo se v okviru drugega cilja naloge lotili pregleda prednosti članstva v Evropski uniji in 

tega, kakšne so morebitne prednosti nečlanstva v EU-ju. Pri tem smo ugotovili, da sama 

Evropska unija temelji na političnem in ekonomskem povezovanju držav, kar ustvarja vpliven 

gospodarski blok z močnim in stabilnim skupnim gospodarstvom. To je Evropski uniji 

omogočalo nadaljnjo integracijo in povezovanje z drugimi večjimi gospodarskimi bloki v 

smislu proste trgovine ter na nekaterih političnih področjih. S tem je EU svojim državam 

članicam omogočil boljše možnosti za njihov izvoz ter z umikom nekaterih trgovinskih ovir 

povečal tudi uvoz. Največja prednost članstva v Evropski uniji je prav ta integracija, ki doseže 

vrhunec z vzpostavitvijo enotnega trga ter omogoči neoviran pretok blaga, storitev, kapitala in 

ljudi, kar neposredno občutijo tudi državljani EU-ja. S tem povezovanjem so zaradi že 

omenjenih razlogov veliko pridobila tudi gospodarstva posameznih držav članic. Evropska 

unija z različnimi projekti podpira tudi lokalno gospodarstvo in si prizadeva za razvoj 

nerazvitih regij. Z vzpostavitvijo Evropskega gospodarskega prostora je EU omogočil vsem 

državam in podjetjem poslovanje pod enakimi pogoji, ki so enaki tudi za trgovino. Z 

mobilnostjo delovne sile in še z drugimi že omenjenimi prednostmi EU-ja je to pripomoglo 

tudi k ustvarjanju dodatnih delovnih mest in posledično k zmanjševanju brezposelnosti. 

Lahko povemo, da se prednosti članstva Evropske unije odražajo neposredno kot povečanje 

gospodarske rasti držav članic, hkrati pa številne pravice, ki jih je ustvaril EU, občutijo 
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posamezniki sami.  Povedali smo tudi, da je projekt EU-ja prispeval tudi k povečanju 

mednarodne varnosti z zvezo Nato. Ko smo se osredotočili na slabosti vključenosti v 

Evropsko unijo, smo ugotovili, da prosti pretok oseb po eni strani lahko predstavlja določeno 

nevarnost, saj pomanjkanje mejnih kontrol lahko posledično pomeni več potencialne 

nevarnosti za državljane Evropske unije. Druga pomanjkljivost Evropske unije je v 

zagotavljanju podpore pri nekaterih težavah. Ker EU deluje kot neka harmonizirana celota, se 

zgodi, da vlade držav članic same zagotavljajo finančno podporo za vprašanja, ki zadevajo 

celoten EU.  Čeprav se Evropska unija trudi zagotavljati pomoč državam članicam in reševati 

težave, pa moramo vedeti, da pri taki večji skupnosti držav enostavno ni mogoče rešiti vseh 

vprašanj z vključenostjo celotne Unije. Kar zadeva politično ureditev Evropske unije, nekateri 

vidijo glavno slabost v pomanjkanju transparentnosti volitev Evropske komisije, ki ima v EU-

ju vsa pooblastila za obvladovanje moči, posamezniki pa pri tem nimajo nobene moči 

odločanja o tem, kdo jih zastopa. Ugotovili smo, da so države članice z vključenostjo v Unijo 

obvezane plačevati tudi določene stroške članstva, kot so prispevek zveze Nato ali neto 

prispevki v Evropski proračun. Vendar se moramo zavedati, da ti prispevki poganjajo sam 

sistem Evropske unije in da z članstvom države le pridobijo, saj so ti prispevki minimalni v 

primerjavi z vsemi pozitivnimi vplivi Evropske unije na gospodarstvo držav članic. Naslednje 

cilje, ki smo si jih zadali, so bili že neposredno povezani s samimi vplivi odhoda Velike 

Britanije na njeno gospodarstvo, prihodnje odnose z EU-jem ter s posledicami, ki bi jih 

občutila slednja. Pri tem smo ugotovili, kakšen je postopek odhoda iz EU-ja, ki je tudi 

formalno zapisan v 50. členu Pogodbe o Evropski uniji. Okoli ocenjevanja samih posledic 

brexita je bilo v zadnjih letih napisanih veliko študij. Te se posvečajo predvsem vplivom na 

britansko gospodarstvo in na to, kako bo država videti v prihodnosti, tj. po samem odhodu. 

Preden smo se lotili člankov, ki povzemajo posledice britanskega odhoda, smo želeli 

ugotoviti, zaradi katerih posledic je prišlo do te odločitve oziroma ideje. Pri tem smo 

ugotovili, da je bil položaj Velike Britanije v Evropski unije že od same priključitve posebej 

strukturiran in da Velika Britanija ni bila med ustanovitvenimi članicami. Glavni povodi za 

referendum so bili domnevno preveliki prispevki v proračun EU-ja, iz katerega večja 

gospodarstva Evropske unije pridobijo manj, kot prispevajo. Drugi pomemben razlog, ki je 

pripeljal do odhoda Velike Britanije, je bilo pomanjkanje moči pri nekaterih pomembnih 

odločitvah Evropske unije. Kot smo ugotovili, se je Velika Britanija pridružila pozneje in tudi 

ni sodelovala v tretji fazi gospodarske in monetarne unije, zato večina zakonov in pravil EU-

ja ni v skladu z britanskimi željami. Ko smo iskali razloge za brexit, smo se poskušali 

osredotočiti bolj na ekonomske kot politične razloge. Glavni razlogi s tega področja se 

nanašajo na neenakost dohodkov v Veliki Britaniji in na stagniranje teh v času zvišanja 

realnih cen. Čeprav se je v zadnjem obdobju zaslužek povečeval hitreje, kot so rasle cene 

dobrin, se ta še vedno ni vrnil na raven pred gospodarsko krizo. Kot eden izmed glavnih 

razlogov pa je vsekakor že omenjeni neto prispevek v Evropski proračun. Ugotovili smo 

namreč, da je Velika Britanija drugi najpomembnejši plačnik Evropske unije.       
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Ko smo preučevali vpliv brexita na Veliko Britanijo, smo prišli do ugotovitev, da sta 

Evropska unija in Velika Britanija zelo pomembni ena za drugo v smislu trgovine, pri tem pa 

je notranji trg pomagal odstraniti vse tarifne in netarifne ovire. Ugotovili smo, da EU 

predstavlja kar 45 % celotnega britanskega izvoza in kar 53 % uvoza. Ker je že jasno, da 

Velika Britanija po odhodu ne bo več del enotnega trga, smo se lotili proučevanja posledic 

umika z enotnega trga na trgovino med EU-jem in Veliko Britanijo. Pri različnih študijah je 

uporabljenih več modelov, kako bi lahko bili strukturirani trgovinski odnosi med EU-jem in 

Veliko Britanijo po izpeljavi brexita, vendar se trenutno najverjetnejša zdi možnost, po kateri 

bo Velika Britanija trgovala z EU-jem in ostalimi državami pod pravili Svetovne trgovinske 

organizacije. V tem primeru bi se lahko britanski BDP zmanjšal do 3 % samo na račun 

odhoda z enotnega trga, tj. brez upoštevanja vplivov brexita na druga področja. Povečanje 

stroškov trgovanja bi neposredno vplivalo tudi na vsa podjetja, ki so povezana z uvozom v 

Veliko Britanijo, še najbolj pa na družbe, ki temeljijo na izvozu v države članice EU-ja. 

Podjetja pri tem ne bi občutila samo višjih stroškov izvoza, temveč bi z odhodom z enotnega 

trga izgubila tudi številne pravice, ki jim jih ta zagotavlja. Na področju trgovine bo Velika 

Britanija z odhodom izgubila tudi druge sporazume o prosti trgovini, ki jih v imenu vseh 

držav članic EU sklepa s tretjimi državami. Skozi raziskovanje vplivov brexita smo ugotovili, 

da je izvoz finančnih storitev tisti, ki bo občutil največ negativnih posledic. London je namreč 

postal eno največjih finančnih središč na svetu, finančne storitve pa za Veliko Britanijo 

predstavljajo skoraj eno desetino BDP-ja. Večina finančnih podjetij, ki so nameščena v 

Londonu, se osredotoča na tržišče Evropske unije. Z odhodom Velike Britanije se bo po 

nekaterih ocenah okoli 30 % teh družb preselilo v drugo državo znotraj EU-ja. Z izgubo 

dostopa do notranjega trga se bodo finančne družbe prisiljene premakniti v novo finančno 

središče, ki bi še naprej zagotavljalo prost dostop do notranjega trga.  

Pri raziskovanju vplivov brexita na Evropsko unijo lahko hitro ugotovimo, da je na temo 

vplivov na Veliko Britanijo napisanih veliko več raziskav in študij. Deloma zaradi tega, ker so 

v večini nastale pred samimi rezultati referenduma, deloma pa tudi zaradi tega, ker vplivi na 

EU ne bodo imeli tako velikih posledic.  Seveda bo tudi Evropska unija z izgubo enega izmed 

večjih posamičnih gospodarstev občutila določene posledice, vendar se moramo zavedati, da 

je gospodarstvo EU-ja kot celota veliko večje od gospodarstva Velike Britanije in da bo 

zaradi tega laže sprejelo določene posledice oziroma dodatne stroške.  Posledice bi bile 

občutne pri padcu trgovine z Veliko Britanijo, predvsem za države, ki predstavljajo glavno 

destinacijo za britanski izvoz, in za države, ki so odvisne od izvoza v Veliko Britanijo. Zaradi 

dviga cen kot posledice dodatnih tarif Svetovne trgovinske organizacije bi se lahko uvoz iz 

Evropske unije v Veliko Britanijo zmanjšal do 30 odstotkov. Največ posledic bi pri tem 

občutila Irska, saj Velika Britanija predstavlja dobrih 13 % njenega celotnega izvoza, pri tem 

pa izvoz temelji na ozki skupini proizvodov. Celotno gledano bi BDP Evropske unije zaradi 

brexita občutil padec za 0,29 odstotka, neposredne ekonomske posledice za sam proračun 

Evropske unije pa bodo opazne pri primanjkljaju prispevka Velike Britanije v skupno 

blagajno.  
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Za zaključek naj povemo, da bo imel brexit posledice za gospodarstvo na obeh straneh, 

vendar je že zdaj jasno, da bo največ negativnih učinkov, vsaj kratkoročno, na strani Velike 

Britanije, medtem ko bo Evropska unija kot homogena celota takšen negativen vpliv na 

gospodarstvo občutila v bistveno manjši meri. Po brexitu bo Velika Britanija prisiljena v 

iskanje novih trgovinskih sporazumov z EU-jem in tretjimi državami, medtem ko bo lahko 

Evropska unija prosto trgovala še naprej enako kot pred brexitom, in sicer na podlagi 

večletnega prizadevanja za integracijo in gradnjo trgovinskih odnosov z drugimi večjimi bloki 

držav.  
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6 SKLEP 

Ko bo proces brexita dokončno izpeljan, bo Evropska unija v ekonomskem smislu po vsej 

verjetnosti nekaj izgubila.  Največjo grožnjo v tem primeru predstavlja izstop Velike Britanije 

z enotnega trga, zaradi tega bi se lahko izvozniki iz obeh strani soočili z nekaterimi dodatnimi 

stroški izvoza, saj bi EU uvedel dodatne tarife na britanski uvoz, ki so jih do zdaj svoboščine 

notranjega trga odstranjevale. Vendar moramo vedeti, da tudi v tem najslabšem možnem 

scenariju EU na področju trgovanja s tretjimi državami izgubi veliko več kot Britanija, saj bo 

ta s tem dobila svobodo, da sama določi pogoje trgovanja z državami izven Evrope. V 

evropskem gospodarskem prostoru in vključenosti v enotni trg države članice uživajo 

ugodnosti vseh sporazumov o prosti trgovini, ki jih Evropska unija sklepa s tretjimi državami. 

Če smo si pred začetkom pisanja diplomskega dela predstavljali, da bo Velika Britanija pri 

tem imela več svobode in bo zmožna sama skleniti ugodnejše sporazume s tretjimi državami, 

kot je na primer Kitajska, pa zdaj, ko smo predelali vse težave, povezane s trgovino in 

delovanjem enotnega trga, gledamo na začetne predpostavke bolj kritično. Evropska unija je 

namreč veliko večje gospodarstvo v celoti, kot je Velika Britanija, pri sklepanju trgovinskih 

sporazumov ima večji blok držav, ki med seboj sodelujejo, ima večjo pogajalsko moč kot 

Velika Britanija sama. Tudi z umikom trgovinskih ovir in enotnimi pogoji za prodajo in 

proizvajanje v državah članicah je Evropska unija postala zelo privlačen trg tako za druge 

trgovinske bloke kot posamezne tretje države. Evropska integracija s preostalim svetom se v 

zadnjem času na tem področju močno povečuje, saj si prizadeva skleniti različne sporazume o 

prosti trgovini z drugimi velikimi trgi, kot so Kanada, ZDA in Kitajska. Pri tem jim omogoča 

lažji dostop do enotnega trga, kjer so umaknjene tarifne in druge ovire, v zameno za 

spoštovanje nekaterih predpisov in zahtev evropskega tržišča. Brexit lahko za Veliko 

Britanijo pomeni, da morda zamujajo naslednje trgovinske sporazume s tretjimi državami, ki 

so v prihodnjem načrtu Evropske unije. Tudi če Velika Britanija gleda na ta pravila kot oviro, 

bo morala v primeru izvoza v EU, na katerem temelji njeno gospodarstvo, vseeno upoštevati 

večji del zahtev za prodajo in izvoz v EU, ki pa bodo posledično veljala za ves njen izvoz in 

ne samo za izvoz v EU. Skratka, če se je želela Velika Britanija z brexitom izogniti strogim 

zahtevam enotnega trga, se je treba zavedati, da bo morala te pravila, zahteve o kakovosti, 

konkurenčnosti itd. še naprej upoštevati ne glede na delež njenega izvoza v EU. Glede rešitev 

na področju trgovanja z EU-jem se zdi najverjetnejša možnost sklenitve posebnih bilateralnih 

sporazumov z EU-jem, s katerimi bi si Velika Britanija zagotovila dostop do notranjega trga. 

Če bodo zahteve EU-ja previsoke, bo Velika Britanija morala upoštevati pravila Svetovne 

trgovinske organizacije, vendar so stroški trgovanja pri tej možnosti nekoliko višji. Pri prostih 

trgovinskih sporazumih bi se realni britanski BDP znižal za približno 3 odstotke, medtem ko 

bi se pri drugi možnosti za dobrih 5 odstotkov do leta 2020, če primerjamo to z rastjo BDP-ja 

in če bi država ostala del EU-ja. Ker bi Evropska unija pri kakršni koli možnosti, ki tretji 

državi v Evropi nudi prosti dostop do notranjega trga, zahtevala tudi sprejem prostega pretoka 

oseb, se zdi malo verjetno, da bi Velika Britanija želela ostati v tem položaju. Velika Britanija 

namreč nasprotuje tej pravici enotnega trga, in to je bil tudi eden izmed glavnih razlogov za 
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referendum. Na drugi strani pa nam podatki kažejo, da priseljevanje in mobilnost delovne sile 

pozitivno vplivata na splošno gospodarstvo. Ena izmed verjetnosti, ki jih lahko izbere Velika 

Britanija, je, da omogoči delni prosti pretok delovne sile za določene sektorje, pri tem 

mislimo predvsem na finančni sektor. Če pogledamo na te negativne vplive britanskega 

odhoda s strani Evropske unije, pa se stvar zdi dokaj nepomembna. Res je, da bo EU izgubil 

velik del neto prispevkov v svoj proračun in da bo moral ta primanjkljaj razdeliti med 

preostalih 27 držav članic, pri tem bi se dvignil prispevek najmočnejših evropskih 

gospodarstev, kot sta Nemčija in Francija, vendar bi bili to edini negativni vplivi brexita na 

EU, saj se je ta z Veliko Britanijo pogajala o visokem računu, ki ga bo slednja morala plačati 

za ceno odhoda. Kar zadeva trgovinske odnose, bo imela Evropska unija veliko večjo 

pogajalsko moč, sicer pa je britanski izvoz v države EU-ja v celoti gledano večji, kot je izvoz 

EU-ja v Veliko Britanijo. Tudi če bi Velika Britanija uvedla visoke uvozne tarife na uvoz iz 

EU-ja, se moramo pri tem zavedati dejstva, da je Združeno kraljestvo tisto, ki gradi svoje 

gospodarstvo okoli izvoza v Unijo.  

Za vse potencialne težave se bodo za obe strani iskale čim boljše rešitve na medsebojnih 

pogajanjih, za katera ima Velika Britanija v skladu z Lizbonsko pogodbo 2 leti časa. Po 

brexitu so možne štiri dvostranske alternative, in sicer »norveška« možnost sprejema Velike 

Britanije v Evropski gospodarski prostor (ali EEA), »švicarska« možnost, ki vključuje skupek 

dvostranskih sporazumov z EU-jem,  »turška« možnost, ki pomeni carinsko unijo med Veliko 

Britanijo ter Evropsko unijo, in nazadnje t. i. možnost »WTO«, s katero bi bili trgovinski 

odnosi med EU-jem in Veliko Britanijo organizirani v skladu z načelom države z največjimi 

ugodnostmi (MFN), ki velja za vse tretje države, s katerimi EU nima preferencialnega 

trgovinskega sporazuma. Ta pogajanja so že prešla v drugo fazo, kjer bo Velika Britanija z 

EU-jem poizkušala skleniti ugoden sporazum na področju trgovinskih odnosov, ki bi ji 

omogočal več suverenosti pri iskanju sporazumov s tretjimi državami in določanju lastnih 

predpisov. Ker same države članice tudi v najslabšem možnem scenariju za Veliko Britanijo 

same ne bi občutile večjih gospodarskih posledic, ima Evropska unija pri tem večjo prednost 

in bo poskušala doseči delni obstoj Velike Britanije v Evropskem gospodarskem prostoru. S 

tem bi se v Evropski proračun še vedno stekali prispevki, ki jih določajo pravila notranjega 

trga in Velika Britanija bi tako še vedno prispevala k porabi EU-ja.  

Skozi diplomsko nalogo smo predstavili okvirne ocene ekonomskih posledic brexita in podali 

določene različne možnosti, s katerimi bi se te posledice v določeni meri lahko omejile. Sprva 

smo bili bolj osredotočeni na posledice za Evropsko unijo, vendar smo skozi prebiranje 

literature ugotovili, da bo te bolj občutila Velika Britanija. 

Možnost za nadaljnje raziskovanje obravnavane tematike lahko zagotovo predstavljajo tudi 

podrobnejše raziskave posledic brexita za trgovino in prihodnje trgovinske odnose. O tej temi 

je bilo namreč v zadnjih dveh letih veliko napisanega, v objavljenih raziskavah pa so bili 

uporabljeni različni ekonomski modeli z upoštevanjem različnih dejavnikov in nato 
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primerjani med sabo. Zaradi omejitve in zasnove te diplomske naloge se te tematike, pri kateri 

bodo spremembe največje, nismo lotili tako zelo podrobno, kot nekateri avtorji. Vendar 

mislimo, da smo si skozi oris tega problema ustvarili dovolj jasno sliko o tem, kako bodo 

videti prihodnji odnosi, kakšne bodo posledice za Veliko Britanijo in EU ter kako bosta strani 

v sklopu pogajanj poskušali zmanjšati negativne vplive brexita na njuni gospodarstvi.  
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