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Úvod
Prvým kľúčovým dátumom je 23. jún 
2016, kedy sa konalo referendum 
o ukončení členstva Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska v Európskej únii. Väčšina voličov 
(51,9 %) sa vyslovila pre vystúpenie. 
Z právneho pohľadu má referendum síce 
iba poradný význam, následne však 
o vystúpení z EÚ rozhodol aj Parlament 
Spojeného kráľovstva a EÚ bola 
doručená žiadosť o vystúpenie podľa 
článku 50 Lisabonskej zmluvy. 

Druhým dôležitým dátumom je 29. 
marec 2017, kedy bol aktivovaný článok 
50. Na vyjednanie podmienok odchodu 
z EÚ a usporiadaní vzťahov medzi EÚ 

a Veľkou Britániou bola vymedzená 
dvojročná lehota.  

Tretím zásadným momentom bol 
15. január 2019, kedy britský parlament 
hlasoval o zmluve o vystúpení1, ktorú 
pripravil a vyjednal kabinet premiérky 
Theresy Mayovej s EÚ. Výsledok 
hlasovania bol však negatívny. Jedným 
z kľúčových sporných bodov je vyriešenie 
situácie v Severnom Írsku, resp. vzťahy 
medzi Írskom, ktoré je súčasťou EÚ, 
a Severným Írskom, ktoré jej súčasťou 
nebude. 

Zamietnutie zmluvy proces vystúpenia 
skomplikovalo, keďže sa blíži štvrtý 

dôležitý dátum, 29. marec 2019, kedy 
skončí dvojročná lehota na dosiahnutie 
dohody. Bez schválenia dohody alebo 
predĺženia tejto lehoty by došlo 
k nekoordinovanému ukončeniu členstva 
v EÚ (tvrdý Brexit). 

V hre je stále niekoľko variantov 
usporiadania ekonomických vzťahov 
medzi Veľkou Britániou a EÚ, 
od spoliehania sa na pravidlá Svetovej 
obchodnej organizácie až po zotrvanie 
v Európskom hospodárskom priestore 
s nulovými clami. Všetky varianty budú 
mať rozsiahle ekonomické dôsledky 
pre Veľkú Britániu, ako aj ostatné krajiny. 
Ako a koho Brexit zasiahne? 

 

Analýza ekonomických dôsledkov
Základné ekonomické 
informácie2 
Veľká Británia je podľa objemu hrubého 
domáceho produktu v súčasnosti 
5. najväčšou ekonomikou sveta. Jej 
podiel na globálnej ekonomike 
predstavuje 2,3 %. V rámci EÚ patrí 
Veľkej Británii druhé miesto za 
Nemeckom a na hrubom domácom 
produkte európskych členských štátov sa 
britská ekonomika v roku 2015 podieľala 
v miere 15,2 %. Na porovnanie: podiel 
Veľkej Británie na celkovej rozlohe EÚ je 
5,7 %, podiel na celkovej populácii EÚ je 
12,9 % a podiel na celkovej 
zamestnanosti v EÚ 13,6 %. 

HDP na obyvateľa dosahuje vo Veľkej 
Británii 106 % priemeru EÚ. Cenová 
hladina je 112 % priemeru EÚ. 
Produktivita práce vyjadrená ako HDP 
v bežných cenách na hodinu práce 
dosahuje 51,9 EUR (106 % priemeru EÚ). 

                                               
1 Úplný text návrhu zmluvy je k nahliadnutiu tu 
http://bit.ly/2RRP0aP. 

Hodinové náklady práce sú 25,4 EUR 
(110 % priemeru EÚ). Jednotkové 
mzdové náklady (podiel miezd 
na pridanej hodnote) dosahujú 58 % 
(priemer EÚ je 56 %). 

Štruktúre britskej ekonomiky dominujú 
služby. Podiel služieb na celkovej 
pridanej hodnote vytvorenej vo Veľkej 
Británii dosahuje 80 %. Podiel priemyslu 
je 13 %, podiel stavebného sektora 6 % 
a poľnohospodárstvu zostáva 
zvyšné 1 %. 

Hlavnými obchodnými partnermi Veľkej 
Británie na strane vývozu sú USA (podiel 
na celkovom vývoze 13 %), Nemecko 
(11 %), Francúzsko (7 %), Holandsko (6 %) 
a Írsko (6 %). V prípade dovozu ide 
o Nemecko (podiel na celkovom dovoze 
14 %), USA (10 %), Čínu (9 %), Holandsko 
(8 %) a Francúzsko (5 %). Hlavným 
exportným tovarom britskej ekonomiky 

2 Údaje za rok 2017. 

sú stroje a zariadenia (podiel na vývoze 
15 %), motorové vozidlá (12 %), ropa 
a zemný plyn (8 %), vzácne kovy (7 %) 
a farmaceutické výrobky (7 %). 

Vzťahy medzi Slovenskom 
a Veľkou Britániou 
Pre slovenskú ekonomiku je Veľká 
Británia jedným z kľúčových obchodných 
partnerov. V roku 2017 smerovalo 
do Veľkej Británie 6,0 % z celkového 
objemu vývozu Slovenska, čo ju radí na 6. 
miesto medzi všetkými exportnými trhmi 
slovenských firiem. Dovoz z Veľkej 
Británie na Slovensko predstavoval 2,5 % 
z celkového dovozu. 

Hlavnými vývoznými artiklami 
zo Slovenska do Veľkej Británie sú 
osobné automobily, ropné plyny a iné 
plynné uhľovodíky, monitory, projektory, 
televízne prijímače a časti a príslušenstvo 
motorových vozidiel. Z Veľkej Británie 

http://bit.ly/2RRP0aP
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na Slovensko sa dovážajú najmä ropné 
plyny a iné plynné uhľovodíky, osobné 
automobily, potreby pre zábavné parky 
a spoločenské hry, liečivá, zlato, skrutky 
a svorníky, matice, vrtule, drôty a káble, 
časti a príslušenstvo motorových vozidiel. 

Obchodná bilancia Slovenska voči Veľkej 
Británii bola v roku 2017 v prebytku 
2,7 mld. EUR. Bilancia služieb medzi 
oboma krajinami je pre Slovensko tiež 
pozitívna, prebytok v roku 2017 
predstavoval 120 mil. EUR. 

4 scenáre odchodu z EÚ 
V analýze ekonomických vplyvov 
počítame so štyrmi variantmi Brexitu. 
S týmito štyrmi variantmi pracuje analýza 
britskej vlády z novembra 20183. Tento 
dokument obsahuje odhady vývoja 
pre štyri hlavné scenáre rastu nákladov 
týkajúcich sa obchodovania Veľkej 
Británie s ostatnými krajinami po Brexite. 
Výsledkom sú odhady relatívnych 
rozdielov v dlhodobej veľkosti HDP 
britskej ekonomiky v prípade všetkých 
scenárov v porovnaní so situáciou, keby 
Veľká Británia EÚ neopustila. 

No deal 
Tento scenár nepredpokladá dohodu 
o vystúpení Veľkej Británie z EÚ. 
V obchode medzi EÚ a Veľkou Britániou 
by začali platiť obchodné clá EÚ 
pre krajiny s najvyššími výhodami. 
Netarifné náklady zahŕňajú colnú 
administratívu, zdržanie a výrazné 
zvýšenie bariér v zahraničnom obchode. 
Dôsledky sú odhadnuté na základe 
priemerných netarifných nákladov medzi 
krajinami, ktoré obchodujú v rámci 
nepreferenčného usporiadania medzi 
obchodnými partnermi podľa pravidiel 
Svetovej obchodnej organizácie. 
Netarifné náklady by dosahovali 6 ‒ 15 % 
pri tovare a 4 ‒ 18 % pri službách. 

Average FTA 
V tejto situácii by Veľká Británia s EÚ 
uzavrela dohodu o voľnom obchode 
s nulovými clami, ale niesla by priemerné 
netarifné náklady, ktoré berú do úvahy 

                                               
3 EU Exit: Long-term economic analysis 
4 The future relationship between the United 
Kingdom and the European Union 

štandardné dohody o voľnom obchode. 
Tieto netarifné náklady by vychádzali 
z ukončenia členstva Veľkej Británie 
v Colnej únii, colnej administratívy, 
regulačných bariér a ďalších nákladov. 
Netarifné náklady by dosahovali 5 ‒ 11 % 
pri tovare a 3 ‒ 14 % pri službách. 

EEA type 
Veľká Británia v tomto scenári zostáva 
súčasťou EHP (Európsky hospodársky 
priestor) a spoločného trhu EÚ, ale 
prestane byť súčasťou Colnej únie. Tento 
scenár predpokladá nulové obchodné 
clá, ale zvýšenie netarifných bariér (colná 
administratíva, pravidlá pôvodu 
a oneskorenie). Netarifné náklady by 
dosahovali 3 ‒ 7 % pri tovare a 1 ‒ 3 % 
pri službách. V tomto scenári by Veľká 
Británia musela automaticky prijímať 
všetku legislatívu EÚ, prispievať 
do rozpočtu EÚ a naďalej zaručovať voľný 
pohyb osôb medzi Britániou a krajinami 
EÚ. 

White paper 
Tento scenár je postavený 
na dokumente britskej vlády z júla 2018, 
ktorý stanovuje podmienky odchodu 
Veľkej Británie z EÚ 4. Platili by nulové 
obchodné clá a minimálne netarifné 
bariéry pre obchod s tovarom. Zvýšili by 
sa však náklady pre obchod so službami. 
Netarifné náklady by dosahovali 0 ‒ 1 % 
pri tovare a 2 ‒ 10 % pri službách. 

Pre všetky scenáre, ktoré ďalej 
analyzujeme, platia nasledujúce 
predpoklady o nastavení obchodu medzi 
Veľkou Britániou a krajinami mimo EÚ. 
Po vystúpení Veľkej Británie z EÚ dôjde 
vo všetkých štátoch, ktoré majú s EÚ 
dohodu o voľnom obchode, k udržaniu 
obchodných ciel na nule. Pri štátoch, 
ktoré nie sú členmi EÚ, ani s Úniou 
nemajú dohodu o voľnom obchode, sa 
predpokladajú clá zodpovedajúce 
krajinám s najvyššími výhodami. 
Po vystúpení z Únie vo všetkých 
scenároch zostanú parametre migrácie 
nezmenené a ďalej v rámci Veľkej 

5 Zmeny v migrácii a regulačnej flexibilite sú 
v rámci dokumentu britskej vlády analyzované 
ako doplnkové faktory. 

Británie nedôjde k zvýšeniu regulačnej 
flexibility.5 

V analýze ekonomických dôsledkov 
vychádzame z odhadov relatívnych 
zmien pridanej hodnoty vo vybraných 
odvetviach britskej ekonomiky 
uvedených v dokumente britskej vlády 
(Tab. 1). Nižšie prezentovaná analýza 
zohľadňuje iba predpokladané zmeny 
v nastavení medzinárodného obchodu 
medzi Veľkou Britániou, krajinami EÚ 
a ostatnými krajinami sveta. Odhady 
neobsahujú potenciálny vplyv zvýšenia 
regulačnej flexibility v rámci Veľkej 
Británie a prípadné dôsledky 
prostredníctvom zmien v migrácii. 

Ekonomické dôsledky uvedených 
variantov Brexitu boli vypočítané 
pomocou Input-Output (I-O) modelu 
na základe medzinárodných I-O tabuliek 
z roku 2014, ktoré zachytávajú 
dodávateľsko-odberateľské vzťahy 
v rámci 43 vybraných krajín (+ zvyšok 
sveta) a 56 odvetví. Ide teda o maticu 
2 464 x 2 464 ekonomických vzťahov. 
Pre výpočet absolútnych zmien HDP boli 
použité posledné dostupné údaje o HDP 
za rok 2017.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760484/28_November_EU_Exit_-_Long-term_economic_analysis__1_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf
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Tab. 1: Vplyv na úroveň pridanej hodnoty vo vybraných odvetviach britskej ekonomiky po 15 rokoch 
 No deal Average FTA EEA type White Paper 
Spracovateľský priemysel -12 % -8 % -2 % -0,1 % 
Poľnohospodárstvo a potravinársky priem. -11 % -7 % -3 % -2 % 
Služby -8 % -5 % -1 % -0,9 % 
Finančné služby -9 % -7 % -1 % -0,8 % 
Sieťové odvetvia -4 % -2 % 0 % 0,8 % 

Zdroj: EU Exit: Long-term economic analysis, HM Government, November 2018 

Brexit v globálnom kontexte 
Z výsledkov je zrejmé, že v absolútnom 
meradle bude znášať najväčšie škody, 
okrem samotnej Veľkej Británie, 
Nemecko a USA. Nemecká ekonomika 
môže prísť o 7,8 mld. USD ročne 

v prípade „tvrdého“ Brexitu, USA 
o 7,5 mld. USD. 

Relatívne, vzhľadom na veľkosť vlastného 
HDP, pocíti dôsledky Brexitu najviac 
Nórsko a Írsko. V dlhodobom horizonte 

by bol HDP oboch krajín v najhoršej 
variante Brexitu nižší o viac ako 0,6 %. 
Na horných miestach v rebríčku sa 
umiestnili aj krajiny Beneluxu, strednej 
Európy a Pobaltia. 

 
Graf 1: Absolútny vplyv na HDP (mld. USD)   Graf 2: Relatívny vplyv na HDP (%) 

Zdroj: Deloitte

Vplyv na slovenskú ekonomiku 
Modelové výsledky ukazujú, že vplyv 
na slovenskú ekonomiku nie je 
zanedbateľný. V najhoršom variante, 
odchod bez dohody, by dlhodobo Brexit 
znížil slovenské HDP zhruba o 0,27 %. 

V absolútnom vyjadrení ide o 207 mil. 
EUR pridanej hodnoty. Celkom vysoké 
straty (134 mil. EUR) by priniesol aj 
variant „priemernej“ obchodné dohody. 
Len na pripomenutie, zohľadňujú sa iba 

dôsledky Brexitu prostredníctvom 
zahraničného obchodu, nie vplyv 
prostredníctvom investícií, migrácie či 
celkového sentimentu. 
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Graf 3: Vplyv Brexitu na HDP Slovenska (%) 

 

Zdroj: Deloitte 

Najvýraznejšie straty prinesie Brexit 
firmám v spracovateľskom priemysle. 
V prípade „tvrdého“ Brexitu by firmy 
v automobilovom priemysle mohli prísť 
o ročné tržby v hodnote až 53 mil. EUR. 
Brexit by do značnej miery postihol aj 
výrobcov dielov a príslušenstva, ktorí 

poskytujú dodávky nielen slovenským 
automobilkám, ale vo veľkej miere aj 
nemeckým a ďalším európskym 
automobilkám, ktoré negatívne zasiahne 
Brexit. Z ďalších odvetví bude znášať 
negatívne dôsledky aj odvetvie činností 
v oblasti nehnuteľností, výroba kovových 

konštrukcií a kovových výrobkov, výroba 
gumových a plastových výrobkov, výrobu 
základných kovov, hutnícke spracovanie 
kovov, zlievarenstvo a ďalšie odvetvia. 
Detailné výsledky podľa jednotlivých 
odvetví ponúkajú grafy 5 a 6 
na nasledujúcich stranách. 

 
 
Graf 4: Vplyv Brexitu na ekonomiku Slovenska podľa odvetví (ročné tržby v mil. EUR) 

 
Zdroj: Deloitte
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Zhrnutie
Proces odchodu Veľkej Británie z EÚ je 
komplikovaný a pretrváva značná 
neistota, ako skončí. V hre je stále 
niekoľko variantov časového priebehu 
i konečnej podoby nastavenia vzťahov 
medzi Veľkou Britániou, EÚ a ďalšími 
krajinami. Pre obe strany, Veľkú Britániu 
aj EÚ, je určite preferovaným variantom 
dohoda, ktorá by minimalizovala 
negatívne ekonomické dôsledky. 
Dvojročná lehota na dosiahnutie dohody 
však čoskoro vyprší a bez jej predĺženia, 
ktoré musí schváliť EÚ a jej členské 
krajiny, je šanca na ukončenie procesu 
veľmi nízka. Otázkou je, či sa prípadne 

v ďalších týždňoch podarí prelomiť 
bariéry brániace uzavretiu dohody. 

Jednotlivé varianty Brexitu so sebou nesú 
výrazne rozdielne ekonomické dôsledky. 
Samozrejme, najhoršou možnosťou by 
bol odchod Veľkej Británie z EÚ 
bez dohody. Pomerne vysoké náklady 
pre Veľkú Britániu a jej obchodných 
partnerov by priniesol aj variant 
„priemernej“ dohody o voľnom obchode 
(average FTA). 

Brexit najvýraznejšie postihne ekonomiky 
Nemecka a USA v absolútnom meradle, 

resp. Nórska a Írska v relatívnej miere 
vplyvu na HDP. 

Brexit pocíti aj Slovenská ekonomika. 
V najhoršom variante by ročný HDP 
klesol o 207 mil. EUR, resp. tržby 
slovenských firiem o 529 mil. EUR. 
Z konkrétnych sektorov ovplyvní Brexit 
negatívne najmä automobilový 
priemysel. Pokles tržieb by pocítili aj 
firmy v ostatných odvetviach 
spracovateľského priemyslu, odvetvia 
činností v oblasti nehnuteľností, dopravy 
a ďalšie odvetvia.

.
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Graf 5: Vplyv Brexitu na tržby jednotlivých odvetví (mil. EUR) 

Zdroj: Deloitte  
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Výroba elektrických zariadení

Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti a ostatné činnosti
Veľkoobchod, okrem motorových vozidel

Práv. a účt. činnosti a činn. riadenia podnikov; poraden. v oblasti riadenia
Stavebníctvo

Výroba a rozvod elektriny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba základných kovov, hutné spracovanie kovov; zlievarenstvo

Administratívne a podporné činnosti
Výroba gumárenských a plastových výrobkov

Výroba kov. konštrukciía kov. výrobkov, okrem stroj. a zariad.
Výroba motorových vozidiel (okrem motocyklov), prívesov a návesov

Činnosti v oblasti nehnuteľností
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Graf 6: Vplyv Brexitu na tržby jednotlivých odvetví (v %) 

 
Zdroj: Deloitte  
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Činnosti domácností
Činnosti exteritoriálnych organizácií a orgánov

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Zdravotná a sociálna starostlivosť

Vzdelávanie
Výroba potravinárskych výrobkov, nápojov a tabak. výrobkov

Činnosti v oblasti filmov, videozáznamov a televíznych programov
Výskum a vývoj

Rastlinná a živočíšna výroba, poľovníctvo a súvisiace činnosti
Poistenie, zaistenie a penz. financ., okrem povin. sociál. zabezp.

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
Ostatné finančné činnosti

Tlač a rozmnožovanie nahraných nosičov
Výroba textílií, odevov, usní a súvisiacich výrobkov

Ubytovanie, stravovanie a pohostinstvo
Stavebníctvo

Výroba počítačov, elektro. a opti. prístrojov a zariadení
Fin. sprostredkovanie, okrem poisť. a penz. financovania

Poštové a kuriérske činnosti
Činnosti v oblasti informačných technologií

Rybolov a akvakultúra
Pozemná a potrubná doprava

Vydavateľské činnosti
Výroba nábytku a ostatný spracovateľský priemysel

Maloobchod, okrem motorových vozidel
Veľkoobchod, okrem motorových vozidel
Skladovanie a vedľajšia činnosť v doprave

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba motor. vozidel (okrem motocyklov), prívesov a návesov

Výroba a rozvod elektriny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Letecká doprava

Výroba základných farmac. výrobkov a farmac. prípravkov
Ťažba a dobývanie

Lesníctvo a ťažba dreva
Výroba ostatných dopravných prostriedkov a zariadení

Sprac. dreva, výroba drev., kork., prút. a slam. výrobkov, nie nábytok
Zhromažďovanie, úprava a rozvod vody

Opravy a inštalácie strojov a zariadení
Architektonické a inžinierske činnosti, technické skúšky a analýzy

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Reklama a prieskum trhu

Výroba strojov a zariadení j. n.
Výroba papiera a výrobkov z papiera

Činnosti súvisiace s odpadovými vodami, odpadmi a sanáciami
Administrativne a podporné činnosti

Práv. a účt. činnosti a činn. riadenia podnikov, porad. v oblasti riadenia
Výroba chemických látok a chemických prípravkov

Výroba kovo. konštrukcií a kovo. výrobkov, okrem stroj. a zariad.
Výroba elektrických zariadení

Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti a ostatné činnosti
Vodná doprava

Výroba základných kovov, hutné spracovanie kovov, zlievarenstvo
Ostatné profes., ved. a tech. činnosti a veter. činnosť

Výroba gumárenských a plastových výrobkov
Telekomunikačná činnosť
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