Ljubljana, 11 april 2017
Gospodarstveniki opozarjajo na posledice “Brexita” in kličejo po pozornosti politike
Britansko-slovenska gospodarska zbornica je danes zjutraj priredila prvo v vrsti treh okroglih
miz na temo učinkov »Brexita«, kjer je gostila slovenske in britanske poslovneže, ki jih bo
izstop Združenega kraljestva neposredno zadeval.
Vsi panelisti so si bili enotnega mnenja – najpomembnejši so ljudje. Britanci, ki živijo in delajo
v Sloveniji, Slovenci živeči in delujoči na Otoku. Vsi tisti ljudje, ki se sedaj prosto gibljejo po
Evropski uniji, ki soustvarjajo podjetja, posle, tudi profite. Ljudje so tisti, ki omogočajo posel,
zato je bil osrednji fokus danes gospodarstvo.
Pawel Peplinski iz podjetja PwC, ki je hkrati vodja »Brexit Ambition« iniciative je poudaril, da
bo v prihodnje nujno potrebno spremeniti poslovne modele, se prilagoditi na spremembe, ki
so pred nami. Meni, da je eden največjih problemov EU previsoka birokratiziranost, ki jo bo v
prihodnje potrebno omejiti oz. nujno zmanjšati.
Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik je zaskrbljen glede prihodnosti poslovanja z
britanskimi podjetji, saj dejansko ne vemo, kaj nas v resnici čaka. Razmišlja celo o možnosti
širitve proizvodnje na Otok, vsekakor pa ga skrbi, kako bo breme višanja cene prenesel končni
potrošnik. »V tem trenutku se ni zgodilo še nič, še vedno poslujemo brez kakšnih posebnosti. A
ne smemo dovoliti, da bi države kot sta Nemčija ali Francija izpogajali sebi boljše pogoje,
Slovenija pa bi ponovno ostala zadaj,« je zaključil Božič.
Z njim se je strinjal tudi Luka Topolovec, ki poleg domačega Maribora, z Equaleyes posluje tudi
v Londonu in dodal, da se je nujno treba ves čas prilagajati na novosti in na spremembe, ki jih
prinaša Brexit. Njegovo podjetje je sicer od vseh sodelujočih s padcem funta izgubilo največ, a
v zadnjem času so se morali naučili »igrati jazz« in tako zaenkrat še vedno dobro delajo, kljub
skrbi, kako bo z delovnimi dovoljenji. Colin Hutchinson, ki prihaja iz podjetja Ascent Resources
Lendava, ki je največja britanska investicija v Slovenijo je mnenja, da zna Brexit ohromiti prosti
pretok kapitala in omejiti prost pretok delovne sile. Kot Severna Irca ga predvsem skrbi
politična stabilnost v Severni Irski ob morebitni vnovični postavitvi meje z Irsko.
Uroš Rosa, izvršni direktor pri Akrapoviču, je ob vsej debati poudaril, da industrija mora
sestaviti svoja stališča, ki jih politika nato mora slišati. Ne smemo pustiti, da politika tukaj
govori sama zase, medtem ko je v zahodnih državah povsem običajno, da politiko vodi
gospodarstvo. Brexit prinaša tudi prilagajanje poslovnih modelov, ki se bodo morali prilagoditi
drugačnim standardom in verigi dobaviteljev. Pričakuje tudi morebitno selitev centralnih
nabavnih organov velikih avtomobilskih podjetij iz Otoka na celino.
V Britansko-slovenski gospodarski zbornici bodo zaključke okrogle mize in dodatnimi mnenji
gospodarstvenikov oblikovali v skupno stališče gospodarstva, ki ga bodo nato v naslednjih
tednih predali slovenski vladi kot oporo za izstopna pogajanja.
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