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Aktualno: Prihodnost EU

Britanci pritisnili  
na rdeči in volilni gumb
Neznanke glede dogovora ostajajo, odprta vprašanja vse bolj jasna.
Bojan Ivanc, CFA, CAIA, glavni ekonomist pri Analitiki GZS

Združeno kraljestvo (v nadaljevanju UK) je 29. marca 

uradno sprožilo pravni mehanizem za izstop iz EU. 

Konec aprila pa je pripravila načrt za sprejetje navodil 

o videzu pogajanj za izstop. Za gospodarstvi EU in UK 

bodo ključni dogovori na naslednjih področjih, kjer se 

bo otoška zakonodaja najverjetneje spremenila:

• Sistem migracij

Prav migracije so bile ključni razlog za takšno 

odločitev britanskih volivcev. Sistem obsega dogo-

vor o turistih, zaposlenih in študentih. Približno 1,2 

milijona Britancev trenutno živi v EU, v UK pa 3,2 

milijona državljanov EU. V strokovnih krogih krožijo 

ideje o usmerjeni migraciji po avstralskem principu, 

kjer bi v državo sprejeli le profile, ki jih gospodarstvo 

potrebuje. Program študentske izmenjave Erasmus 

bo omejen. Kvalifikacija oziroma izobrazba ne bo več 

samodejno vzajemno priznana. 

• Iskalci azila in begunci

UK ni sprejelo večine zakonodaje pri imigraciji, izjema 

je dogovor Dublin III, ki predvideva, da lahko države 

EU prosilce za azil pošljejo nazaj v varne države EU, v 

katero so najprej vstopili. Dogovor jim je koristil, saj 

so tako več azilantov vrnili v druge evropske države, 

kot so jih sprejeli. Zdaj se bodo morali o tem dogovo-

riti z vsako državo posebej. 

• Trgovinski dogovor z EU

Ta del pogajanj bo najzahtevnejši. UK naj bi zapustilo 

enoten trg ter carinsko unijo, ki trenutno zagotavljata 

ničelne carine na uvoz in izvoz blaga iz in v EU. Brez 

trgovinskega dogovora bo moralo UK upoštevati 

pravila WTO. 

• Trgovinski dogovori z drugimi državami

UK bo moralo na novo dogovoriti trgovinske spora-

zume z večjimi državami, s katerimi je EU že imela 

sprejet sporazum. 

• Varnost in zasebnost

S sprejetem akta o preiskovalni moči naj bi britanske 

obveščevalne službe imele velik dostop do osebnih 

podatkov telekomunikacijskih družb, ki naj bi zgodo-

vino internetnega iskanja hranile leto dni. UK bo 

izgubilo dostop do skupnih baz podatkov Europola, 

kjer si države članice izmenjujejo podatke o DVK, 

prstnih odtisih in registracijskih številkah tablic. 

• Telekomunikacije in letalski prevoz

Poslovno sodelovanje se bo podražilo, saj telekomu-

nikacijskim družbam iz UK ne bo več treba spoštovati 

direktive o roamingu. Letalski prevozniki ne bodo več 

uživali ugodnosti oziroma se bodo morali dogovoriti. 

• Trg dela in stroški

UK bo zopet lahko omogočilo izjeme pri maksimalno 

48-urnem delavniku, kot ga zdaj zahteva direktiva EU. 

Prav tako morajo spoštovati dejstvo, da so agencijski 

delavci plačani enako kot redno zaposleni. Ukinili naj 

bi možnost, da lahko zaposleni prenašajo neizkori-

ščen dela dopusta v naslednje leto. 

Predčasne volitve 
na Otoku so dobre 

za nadaljevanje 
pogovorov.
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Aktualno: Prihodnost EU

Vir: Yougov, 27-28. april 2017

Če bi bile jutri volitve, katero stranko bi volili?

• Evropski programi

Britanske univerze so bile deležne sredstev iz sklada 

Horizon 2020, ki je spodbudil raziskave in razvoj. Ta 

dostop želijo obdržati. 

Mayeva v iskanju  

večje politične podpore na Otoku

Nov zaplet je prinesla najava predčasnih parlamen-

tarnih volitev, ki jih je le tri tedne po uradni sprožitvi 

postopka za izstop napovedala Theresa May. Mayeva 

ocenjuje, da bi predčasne volitve, ki bodo 8. junija, 

povečale prednost njene stranke ter omogočile lažje 

sprejemanje pogajalskih izhodišč nasproti EU. Ankete 

ji kažejo dobro, zmaga na volitvah pa bi pomenila 

hitrejše oblikovanje stališč UK,  kar bi pospešilo poga-

janja z EU.

EU tokrat enotno

EU je na vrhu EU 29. aprila sprejela enotno stališče, 

da se pogajanja o ključnih zadevah, povezanih z 

Brexitom, ne bodo pričela pred jesenjo ali decem-

brom. Prav tako ni zadovoljna s trenutnim stališčem 

do spremembe pravic državljanov EU, ki naj bi delali 

ali študirali na Otoku. Tudi trgovinski dogovor ne 

bo hitro podpisan, saj naj bi EU vztrajala na precej 

podrobni definiciji vseh elementov spremenjenega 

4 nevarnosti, ki prežijo na vaš posel
1. Nesolventnost (stečaj, prisilna poravnava ipd.)
2. Podaljšana zamuda plačila (neizpolnitev 

pogodbe ali nevračilo avansa)
3. Nezmožnost vračila avansa
4. Nekomercialni (politični) riziki, če ste jih 

dogovorili v zavarovalni pogodbi

Zavarujte 
vračilo 
avansa

Ste ob naročilu blaga ali 

storitve nakazali predplačilo?

Ste za plačilo avansa najeli 

posojilo?

Če ste le na eno od vprašanj odgovorili pritrdilno, razmis-
lite o prednostih zavarovanja avansa. Z zavarovanjem pre-
prečite potencialno izgubo.

4 koristi za vaše podjetje
1. Učinkovito se zaščitite pred večjo finančno izgubo
2. Izboljšajte svojo konkurenčnost
3. Povečajte svoje kapacitete za pridobitev kredita
4. Dodatno zavarujte kreditodajalca, ki financira 

avans

Če se želite izogniti omenjenim nevarnostim, nemudoma stopite v stik z našimi strokovnjaki in 
zagotovite varno finančno prihodnost svojega podjetja.

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d.
prodaja@sid-pkz.si

telefon: 01 2005 810
www.sid-pkz.si

dogovora. Enotnost znotraj EU bo še postavljena na 

preizkušnjo, saj imajo različne članice različne priori-

tete, vseeno pa enotnost pri ključnih stališčih pomeni, 

da se Britanci od EU ne bodo poslovili tako hitro in 

poceni. gg

Konzervativci Laburisti Lib Dem UKIP Drugi
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