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MAJANDUSTEADUS, POPULISM ja 
BREXIT

Urmas Varblane



Maailma arengusuundade hindamise raamistik

Ennustatavus

Kõrge
ebamäärasus
ebakindlus

Ka lähitulevikus toimuva puhul on
ebamäärasuse määr muutunud väga kõrgeks
(sotsiaal-poliitilistel põhjustel)

Ettekandes veidi pikemast 
vaatest, trendidest ja 

lähiprognoosidest



Majanduspoliitiline ebakindlus on järsult kasvanud



Globaalsete riskide mõned stsenaariumid

• Arenenud tööstusriikide stagneerumine 
(Kasvav populism viib kaubanduse ja tööjõu liikumise 
piiranguteni. See aeglustab struktuurireformide läbiviimist 
- tööturu reformid ei realiseeru…)
• D.Trumpi Kaubandussõda (US rakendab kuni 45 % 

tolle impordile nii EL, Hiinast, mujalt Aasiast. US astub 
välja NAFTAst…

• No deal BREXIT (EL-SB läbirääkimised ei jõua 
lahenduseni ja enne saabub märts 2019)

• Hiina järsk pidurdumine (halvaks läinud laenud 
kinnivarasektoris, raskused panganduses …)

• Euro-ala uuesti languses (intresside tõustes majanduse 
elavnemine peatub …) 
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Globaalsed riskide stsenaariumid
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Summary

The global risks have mostly receded since November. Given the 
general improvement in the Eurozone outlook, we have reduced the 
probabilities of Advanced Economies Stagnation, Global Crisis and 
Eurozone Recession and Debt Crisis scenarios. Trump policy risks have 
also declined, in part due to growing evidence of the ability of GOP 
leaders to dominate the agenda. The likelihood of a China Hard 
Landing scenario has diminished thanks to signs of stabilisation in the 
debt/GDP ratio, and government efforts to curb riskier types of 
borrowing, which seem to be having some effect. 

The probability of a No-Deal Brexit scenario has increased, 
essentially due to horizon effect: there is approximately 
one year left until March 2019, the end of Article 50 
negotiation period. 
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Kaks suurt sündmust maailmamajanduses, mille 
puhul populism mängis olulist rolli

• Brexit – Suurbritannia referendum 23.juunil 
2016 => otsus lahkuda Euroopa Liidust

• USA presidendivalimised 8.novembril 
2016, mille tulemusena sai USA presidendiks 
Donald Trump

Need sündmused on omavahel kaudselt ka seotud 

• D.Trump nimetas ennast valimiskampaania 
käigus sageli kui Mr.Brexit



Lisaks erinevate populistlike parteide võidukäik

Ollakse vastu: 
• globaliseerumisele; 

• immigratsioonile, 

• Eurole; 

• liberaalsele majandusmudelile …

Näiteks: Syriza Kreekas; Podemos Hispaanias; „Põlissoomlased“ 
Soomes; Chavez Venetsueelas

Võideldakse eliidi (establishment) vastu ja räägitakse rahva 
nimel
Soovitaksesageli rakendada kõva kätt ja autoritaarset valitsust 
(nt. Ungari)



Mis on populism? 

• Populism (ladina „populus“-'rahvas') on diskursus, 
mis toetab põhimõtet "Inimesed eliidi vastu".

Odav rahvalikkus, soov„tuua võim tagasi rahvale“

• "pits a virtuous and homogeneous people against a 
set of elites and dangerous 'others' who are together 
depicted as depriving (or attempting to deprive) the 
sovereign people of their rights, values, prosperity, 
identity, and voice“

Albertazzi, D.; McDonnell, D.(2008). "Twenty-First Century Populism



Majandusteadlaste populismi käsitlus 

Mukand, S., D.Rodrik (2017) kasutasid populismi 
mudelit, milles poliitiline konflikt toimub mitmel teljel

• Ühiskonnas on kolm erinevat gruppi -eliit, enamus 
ja vähemus 

• Eliit eristub ülejäänutest oma rikkuse ja võimu 
poolest. 

• Vähemused eristuvad rahvuse, usu, immigrandi 
staatuse … poolest

Tekib kaks lõhet (cleavage). 

• A. Rahvuslik-kultuuriline lõhe

• B.  Rikkuse/sotsiaalse kuuluvuse lõhe



Majandusteadlaste populismi käsitlus 

• Populistlikud poliitikud otsivad endale toetust 
kasutades ühte või teist neist lõhedest.

• Rahva vaenlased (“enemies of the people”) on igal 
üksikul juhul lihtsalt erinevad

• Parempoolsed populistid panevad suurema rõhu 
välismaalaste ja vähemuste vastasele tegevusele ja 
rõhutavad lõhet minu ja nende vahel. Nt. Brexiti
referendumi eel “people are coming here and stealing 
our jobs”

• Vasakpoolsed populistid panevad suurema rõhu 
rikaste ja vaeste vahelisele lõhele, töötajate ja suurte 
korporatsioonide vahelisele lõhele.



Populism ja tõevaba (post truth) ühiskond  
majanduses

• Tavapärane väidete tõelevastavuse kontrollimine
muudetakse teisejärguliseks või täiesti ebavajalikuks

• Kogu majandusteaduse senised põhiseisukohad ja 
empiiriline kogemus pannakse kahtluse alla

• Eitatakse riikide vastastikuse sõltuvuse kasvu ja globaalsete 
väärtusahelate olemasolu

• Rahvusvaheline kaubandus kuulutatakse majanduskasvu 
piduriks

• Põhimõtteliselt eitatakse rahvusvahelise tööjaotuse olulisust

• Väidetakse, et ühe riigi firmad saavad tegutseda isoleeritult 
väljaspool rahvusvahelisi väärtusahelaid (partnereid pole vaja -
kõik koostisosad tehakse ühes riigis ise valmis)

• Tehingukulude vähenemine tolliliidu raames on ebaoluline jne. 



Kaubandustõkete taastamise mõju majanduskasvule 
(OECD Interim Economic Outlook, March, 2017)



Kuidas hääletati referendumil?
REFERENDUM 
23.juunil 2016.a.
Osales 72,2 % 
hääleõiguslikest 
51.9% lahkumise poolt 
(LEAVE)

29.03.2017
Suurbritannia valitsus 
käivitas Euroopa Liidu 
aluslepingu (Treaty on 
the European Union)
artikkel 50 alusel
Euroopa Liidust 
lahkumise protsessi 
tähtajaga 29. märtsil
2019.a.
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Kes hääletasid referendumil BREXITi poolt?

Madalama
haridustasemega

Väiksema
sissetulekuga

Üürimajas
elav



Swales,K. 2017 Understanding the Leave vote. NatCen Social Research

Kes hääletasid 
referendumil
BREXITi poolt?

Keskealised 
Vanemapoolsed

Valged britid
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Kes hääletasid 
referendumil
BREXITi poolt?

Kelle arvates Suur-
britannia elu on läinud 
viimase kümne aastaga 
palju kehvemaks

Rahaliselt on raske 
hakkama saada



Suurbritannia regioonide toetus Euroopa Liitu jäämisele ja nende
regioonide tulutase ning avaliku sektori kulutused



Kes hääletasid  referendumil BREXITi poolt?



Swales,K. 2017 Understanding the Leave vote. NatCen Social Research

Kes hääletasid referendumil BREXITi poolt? Milliseid ajalehti 
lugesid 
BREXITI pooldajad

„kollaseid“ 
ajalehti



Kes hääletasid 
referendumil
BREXITi
poolt?

Poliitikud ei kuula minusuguste inimeste arvamust

Suurbritannia Iseseisvuspartei
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Kes hääletasid referendumil BREXITi poolt?



Missugustes küsimustes oldi rahuolematud?



UKIP – UK Independence Party –on võidelnud SB lahkumise eest Euroopa 
Liidust juba aastaid. Selle punase bussiga näidati rahvale, et kui astume 
Euroopa Liidust välja, siis kaovad ravijärjekorrad ja tervishoidu lisandub 
iga nädal 350 miljonit naela raviraha. See oli üks otsustavamaid argumente 
lahkumise pooldajate jaoks.

KUIDAS KASUTADA POPULISTLIKKE VÕTTEID? UKIP-i NÄIDE

• UKIP sai SB üldvalimistel 2015.a ligi 4 miljonit häält ehk 13%
• 2017.a. valimistel said neli korda vähem ehk miljon häält

MIDA LUBATI POPULISTIDE POOLT - RAVIJÄRJEKORDADE LÜH ENDAMIST





Immigratsioon oli brittidele
probleem, kuid hoopiski mitte
Süüriast või Põhja Aafrikast
Saabunud
Vaid Poolast ja mujalt Kesk-Ida
Euroopast

MIDA LUBATI POPULISTIDE POOLT - „EI“ IMMIGRATSIOONIL E





SB netomaksed

Suurimad netomaksjad 2015.a. Saksamaa 14.3, SB11.5 j a Prantsusmaa
5.5 miljardit eurot

MIDA LUBATI POPULISTIDE POOLT - „EI“ MAKSETELE EUROO PA 
LIIDU EELARVESSE

„EI“ EUROOPA SEADUSTELE 



Suurbritannial osalus Euroopa Investeerimispangas, mille osanikud saavad olla vaid 
EL liikmesriigid. SB osa on 16%ehk 39.2 miljardit eurot (2013). Selle saab SB välja 
võtta, kui kokku ei lepita teisiti



Suurbritannia liikmelisus Euroopa Liidus –
ajalooline lühiülevaade

• Suurbritannia soovis saada Euroopa Liidu liikmeks 
1963 ja 1967. a., kuid veto pani Prantsusmaa 
president G.de Gaulle.

• Uus katse tehti SB poolt 1972 a.

• Samal aastal peaminister E.Heath kirjutas alla 
liitumislepingule ja Briti parlament kiitis selle heaks

• 1.jaanuarist 1973.a sai Suurbritanniast Euroopa 
Ühenduse osa (sel ajal liitusid ka Taani ja Iirimaa) 



Artikkel 50 (Euroopa Liidu leping)
• 1. Iga liikmesriik võib kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate 

nõuetega otsustada liidust välja astumise. 
• 2. Liikmesriik, kes otsustab välja astuda, teatab oma kavatsusest 

Euroopa Ülemkogule. Euroopa Ülemkogult saadud suuniste 
kohaselt räägib liit selle riigiga läbi ja sõlmib lepingu, milles 
sätestatakse riigi väljaastumise kord, võttes arvesse tema ja liidu 
tulevaste suhete raamistikku. Asjaomase lepingu üle peetakse 
läbirääkimisi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 3 
kohaselt. Selle sõlmib nõukogu, tehes otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist. 

• 3. Aluslepingute kohaldamine asjaomase liikmesriigi suhtes lõpeb 
väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumisel 
kahe aasta möödumisel lõikes 2 osutatud teatest, kui Euroopa 
Ülemkogu kokkuleppel asjaomase liikmesriigiga ei otsusta 
ühehäälselt seda tähtaega pikendada. 



Peaminister Theresa May
kiri Donald Tuskile
Suurbritannia avaldusega
rakendada artikkel 50



Kuidas peaks toimuma 
Suurbritannia lahkumine 
Euroopa Liidust:
sammud ja osalised



Brexiti läbirääkimiste kolm teemat,
mis olid eelduseks edasi liikumisel 

• Kui palju SB peab maksma EL eelarvesse?

• Kuidas reguleeritakse Iirimaa ja Põhja Iiri piir?

• Kuidas reguleeritakse Euroopa Liidus elavate 
SB kodanike ja Suurbritannias elavate EL 
kodanike olukord?



Euroopa Liidu neli põhivabadust

• Kaupade vaba liikumine

• Kapitali vaba liikumine

• Tööjõu vaba liikumine

• Teenuste vaba liikumine

LISAKS räägitakse veel mitmest vabadusest nt.

• Teadlaste ja teadmiste vaba liikumine ERA 
(European Research Area) raames



Euroopa Liidu 4 põhivabadust
• Kaubad – ühes Euroopa Liidu liikmesriigis vabalt ringlev 

kaup peab saama vabalt liikuda mistahes teises 
liikmesriigis, kuid see kaup peab vastama teatud 
tehnilistele tingimustele. Põhitingimus on see, et kaup ei 
tohi kahjustada inimese tervist ja keskkonda.
Teenused – tasu eest osutatud teenused, mille hulka 
kuuluvad tööstuslik, kaubanduslik, käsitöönduslik ja 
vabakutseline tegevus. Teenuste vaba liikumine seisneb 
põhimõttes, et teenuste osutajal on õigus osutada 
ajutiselt oma teenust teises liikmesriigis samadel 
tingimustel kui selle riigi enda kodanikel.
Tööjõud – tööjõu vaba liikumine tähendab, et igal Euroopa 
Liidu kodanikul on õigus otsida tööd teises liikmesriigis 
samadel tingimustel kui selle liikmesriigi kodanikel. 
Kapital – kapitali vaba liikumise üldpõhimõtte järgi 
keelatakse kõik kapitali vaba liikumise piirangud ning 
maksepiirangud liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vahel. 



MIS TOIMUS KOHE PÄRAST REFERENDUMIT?
Naelsterling odavnes järsult USD ja EUR suhtes 

BREXITi
referendum



Hinnatõus on tuntav (eriti tugev inflatsiooni 
kasvataja on olnud naelsterlingi odavnemise tõttu 

kallinenud import) 

BREXITi
referendum



Elanikkonna kindlustunne on kahanenud 
(majapidamiste säästumäär väga madal)



Sealhulgas 30000 vähem EU-15 riikidest ja 34 000 väh em Kesk-ja Ida 
Euroopa riikidest 

BREXITI referendumi järgselt vähenes sisseränne Suu rbritanniasse 
100 tuhande võrra aastas



Mida arvavad teadlased Brexiti majanduslikust 
mõjust

• Suur enamus majandusteadlasi arvavad, et SB 
lahkumine Euroopa liidust mõjub nii keskmises kui pikas 
ajalises vaates halvasti SB majandusele, sest:

A) Tekitab uusi kaubandustõkkeid nii kaupade kui 
teenuste liikumisele riikide vahel

B) kaubandustõkete loomine omakorda vähendab 
välisinvesteeringuid SB majandusse

C) piirab tööjõu liikumist , mis tekitab raskusi kõigis 
valdkondades, kus tööjõudu on puudu



Pärast referendumit on Suurbritannia 
majanduskasvu poolest langenud G7 riikide 

hulgas viimaste hulka



Esimesed märgid võimaluste kasutamata jätmisest -
Brexiti elluviimise segadused mõjutavad majanduskasv u 



GLOBAL VALUE CHAINS, TRADE SHOCKS AND JOBS: AN APPLI CATION 
TO BREXIT. Hylke Vandenbussche, William Connell and Wouter Simons, 

CEPR Discussion Paper , 12303.Published 15 September 2017

• Mõlemad osapooled EL27 ja SB kannavad suuri 
majanduslikke kahjusid kui vabakaubandust piiratakse

• Tavaarvamusena peetakse SB kaotusi väga suurteks 
• Kuid majandusharude tasemel sisend-väljundanalüüs näitab, et 

ka EL27 kaotab väga palju. Selle põhjuseks on EL27 
tootmisvõrgustike integreeritus Suurbritanniaga 

• Kui tollimaksud kehtestatakse SB ja EL 27 liikmesriikide vahel, 
siis kaotus ei tule vaid otsesest kaubanduse vähenemisest ja 
ümbersuunamisest, vaid ka läbi kolmandate riikide, kes samuti 
on seotud SB turuga..

• Kaudsed mõjud on ca 25 % kogu Brexiti tööhõive alastest 
mõjudest ja mõnede riikide puhul on kaudsed mõjud isegi 50 %.



Kuidas määratlesid „pehme“ ja „karmi“ Brexiti
Vandenbussche, H jt. oma 2017.a. töös

„Pehme“ (soft) Brexit – Norra stsenaarium – SB on jätkuvalt Euroopa Ühtse turu
Osa, kuid talle rakendatakse rohkem tollimakusväliseid kaubandustõkkeid 
(Non-Tariff Barriers of Trade)

„Karm“ (hard) Brexit – stsenaarium, milles rakendatakse EL-27 ja SB vahelises
kaubanduses enamsoodustusreziimi (Most-Favored-Nation  ) 

tollimaksusid ja tollimaksuväliseid kaubanduspiiranguid



Kuidas mõjutab see Suurbritanniat?

Töökohad
• „soft“ Brexit – SB-s kaob 139,860 töökohta

• „hard“ Brexit – SB-s kaob 1 ,209,470 töökohta

SKP 
• „soft“ Brexit – SB SKP langus  1,21 % 

• „hard“ Brexit – SB SKP langus 4,47 %

GLOBAL VALUE CHAINS, TRADE SHOCKS AND JOBS: AN APPLI CATION 
TO BREXIT. Hylke Vandenbussche, William Connell and Wouter Simons, CEPR 
Discussion Paper , 12303.Published 15 September 2017

Tervikhinnanguna  mõjutab Brexit SB majandust ca kol m 
korda enam kui EL 27 majandust



Kuidas mõjutab see Euroopa Liitu (EL-27)?

Töökohad
• „soft“ Brexit – EL 27-s kaob 284,440 töökohta

• „hard“ Brexit – EL-27s kaob 1 ,209,470 töökohta

SKP 
• „soft“ Brexit – EL 27 SKP langus  0,38 % 

• „hard“ Brexit – EL 27 SKP langus 1,54 %

Enim kaotavad need EL-27 liikmed:
a) Kellel on ajalooliselt tihedamad sidemed Suurbritanniaga 

(Iirimaa, Malta)

b)  Väikesed väga avatud majandusega riigid, kes on 
üleeuroopalistes väärtusahelatega tihedalt seotud  (nt. Belgia, 
Holland).
Allikas: Vandenbussche,H, Connell,W., Simons, W. Global value chains, trade shocks and
jobs: an application to Brexit. CEPR, 2017



EL poolt rakendatavad enamsoodustusreziimi
(MFN) tollimaksud

Toidukaubad – 58%



Töökohtade kaotus „hardBrexit“i korral

Vandenbussche,H,
Connell,W., Simons, W. 
Global value chains, 
trade shocks and jobs: 
an application to 
Brexit. CEPR, 2017



Brexiti puhul enim puudutatud majandusharud EL riiki des

Vandenbussche,H, Connell,W., Simons, W. Global value chains, trade shocks and jobs: 
an application to Brexit. CEPR, 2017



Mõned näited, mis juhtub Suurbritannias pärast  
Euroopa Liidust kui tolliliidust lahkumist

(hard Brexit)

• SB toidukaupade ekspordist läheb 71.4% Euroopa Liitu 
(nt. lambakasvatussektoril koguni 96%). 

• Tolliliidust lahkumine toob kaasa Suurbritanniast 
eksporditavatele toidukaupadele tollimaksude kasvud: nt. juust 
6-32%, loomaliha 5-29%, tomatid 9-18% jne.

• 180 000 Suurbritannia ettevõtet peavad esmakordselt hakkama 
tegelema tollideklaratsioonidega 



Brexit viib Londonist ära üleeuroopalisi asutusi 

Neis töötab kokku ca 1000 inimest



London kui finantskeskus
• Brexiti valguses on finantssektoril mure
• Kas neile jääb nn.passporting rights– õigus vabalt 

pakkuda piiriüleseid teenuseid klientidele, kes asuvad 
Euroopa Liidu ja Euroopa Majandusala raames 

• Kui see õigus kaob –kolitakse suur hulk teenuste 
pakkumisi Londonist ära, et siiski saada võimalus pakkuda 
neid teenuseid Euroopa Liidu ühisturul. 

Euroopa pangad vähendasid SB-ga seotud varasid 350 miljardi 
euro võrra 12 kuu jooksul pärast Brexiti referendumit











Lennundustööstus (Aerospace)
Suurbritannias töötab selles tööstusharus 114 000 töötajat
Suurfirmad Airbus, Rolls-Royce, Bombardier ja GKN
Annab 0.7 % SB kogutoodangust ja 7% töötleva tööstuse 
kogutoodangust
Suurbritannia üks kõrgeima tootlikkusega tööstusharudest 
– toodang töötaja kohta 18 % kõrgem kui SB töötlevas 
tööstuses keskmiselt ja 49 % SB keskmisest kõrgem
SB lennundustööstuse kogutoodang on £32miljardit 
aastas  (Euroopa turg kokku on 222miljardit)
Ligikaudu 50% Suurbritannia lennundustööstuse 
toodangust  eksporditakse
Valdkond saab EL teadus- ja arendusprogrammidest 
Horizon 2020 keskmiselt £100miljonit  aastas



Brexiti mõju Briti lennundustööstusele 
Raport 2018 a. Brexiti mõjudest:

• Suurbritannia lennundustööstuse eksport sõltub väga suurel määral 
Euroopa tarneahelatest

• Rolls-Royce on maailma suuruselt teine lennukimootorite valmistaja, 
kes on ülitihedas koostöös Airbusiga

• Lennundustööstusestoimib just in time tarnesüsteem. Viivitused piiride 
ületamisel mõne tunni võrra tekitavad probleeme selles süsteemis ja 
vähendavad SB ettevõtete konkurentsivõimet teiste tarnijatega võrreldes

• Airbus saadab kahe tunnise täpsusega lennuki tiibasid oma Walesi 
tehasest Toulouse või Hamburgi montaažiks. 

• Lennundustööstuse hinnangul tekib tollideklaratsioonide ja täiendavate 
tollimaksuväliste tõkete tõttu kahju ca £1.5 miljardit aastas

• SB lennunduse regulaator ei tee ettevalmistusi võtmaks üle Euroopa 
Liidu vastava institutsiooni EASA rolli pärast Brexitit , sest see ei ole 
sektori huvides



EL ei soovi jätkata Suurbritannia osalust 
Galileo programmis

Asutati 2003.a.
Projekti maht ca 10 miljardit 
eurot
SB osalus 12 % 
rahastusest
SB osalus tehtavatest 
töödest 15 % 

Airbus teeb praegu Galileoga seotud töid 
Portsmouthis SB-s, kuid kaalub nende 
üleviimist Prantsusmaale

Euroopa Komisjoni seisukoht –
on mõeldamatu jagada tundlikku 
informatsiooni EL-ist lahkuva riigiga
(highly encrypted public
regulated service) 



Keemia - ja ravimitööstus

• Loob aastas 15 miljardit £ lisandväärtust

• Väga kiirelt arenev tööstusharu –töökohtade arv on 
kasvanud 10-11 % aastas (2013-2015)

• Teadmusmahukas - T&A kulutusi 5 miljardit£ ehk 
23% SB kogu T&A kuludest, 30000 teadus- ja 
arendustöötajat

• SB suurima ekspordimahuga tööstusharu -2015.a. 
eksport 50 miljardit £ , millest 60 % eksporditakse EL-i 
ja sisenditest imporditakse 75 % EL-ist

BREXITi korral ei tohiks SB loobuda EL standarditest 
- siis oleks võimatu müüa EL-i 

(näide tollimaksuväliste kaubanduspiirangute olulisusest)



• Our industry was a sector that 
registered 0% appetite for leaving the 
EU 



Mida peaks valitsus Brexiti läbirääkimistel 
tegema? 

Keemia ja ravimitööstuse ettevõtte küsiltus 2016 nov .



Brexit vähendab ülikoolide tulusid ja 
üliõpilaste arvu

• K.Mayhew(2016) Brexit toob kaasa järgmised ohud 
kõrgharidussüsteemile: "loss of research funding 
from EU sources; loss of students from other EU 
countries; the impact on the ability of the sector to 
hire academic staff from EU countries; and the 
impact on the ability of UK students to study abroad“

• SB ülikoolid katavad enam kui 10 % oma teadustöö 
kuludest EL eelarvest 

• SB on ERA (Euroopa Teadusruumi) liige ja soovib 
jääda assotsieerunud liikmeks ka pärast Brexitit



Suurbritannia TA asutuste rahastus EL 
erinevatest finantsallikatest



Välisüliõpilaste osakaal SB 
ülikoolides



Kalandus
• EL kalalaevastik püüab kokku aastas 6 miljonit tonni kala, 

millest 3 miljonit Suurbritannia vetes.SB kalapüük on 750000 
tonni aastas.

• Selle osakaalu määravad ära London Fisheries Convention of 
1964 ja EL Kalanduspoliitika (Common Fishery Policy)

• SB kavatseb selle 1964 a kokkuleppe tühistada 2019.a. See 
mõjutab eriti Iiri kalandust, kelle saagist kolmandik tuleb 
SB vetest.

• Common Fishery Policyannab võrdse juurdepääsu 
kalavarudele kõigile EL liikmesriikidele. See on üks oluline 
põhjus, miks Norra ja Island ei ole liitunud Euroopa Liiduga.

• Euroopa Majanduspiirkonna raames (EEA Treaty) antakse 
juurdepääs siseturule, kuid kalandus ei kuulu sinna.



Suhete jätkamise mudelid

• Soft Brexit – SB jääb Euroopa Majandusalasse 
nagu Norra või sõlmib põhjaliku kahepoolse 
koostöölepingu Sveitsi mudeli alusel. Säilib tööjõu 
vaba liikumine.

• Hard Brexit – lahkub Euroopa Liidust , lahkub 
Euroopa Majandusalast (EEA) ja hakkab rakendama 
WTO reeglistikku. Tööjõu vaba liikumine  
lõpetatakse.

• Vahevariandid – EL-iga assotsiatsioonileping 
(nagu Eestil oli 1990-tel)



Euromonitor, 2017



Erinevad läbirääkimiste stsenaariumid 
(The UK in a Changing Europe,2017)

• Smooth Brexit(Artikkel 50 ja kaubandus kokku lepitud 29.3.2019);

• Transitional Brexit (Artikkel 50 kokku lepitud koos 
üleminekuperioodiga, mille käigus luuaks kaubandusleping);

• Cliff-edge Brexit(Artikkel 50 kokku lepitud, 
kaubandusläbirääkimised jooksevad umbe);

• Chaotic Brexit(läbirääkimised ei laabu, kõik jääb lahtiseks);

• Premature Brexit(läbirääkimised peatuvad ja SB astub ühepoolselt 
välja EL-st märtsis 2019); 

• Timed out Brexit(läbirääkimised jätkuvad, kuid ei lõpe kaheaastase 
perioodi jooksul ja ei toimu SB liikmelisuse pikendamist EL-is)



Kuidas võib tekkida leppeta jäämise (no deal) olukord?



Mis võib juhtuda 
majandusega,
kui ei saavutata
kokkulepet

(no deal Brexit)



Brexiti referendum kui võimu, uhkuse ja sõltumatuse 
hääletus

• Suurbritannias on siiani nostalgia impeeriumi järele, pole siiani suudetud 
selle kadumisega leppida. Brexitit vaadeldi kui võimalust taaselustada 
impeerium – Global Britain uuel moodsamal viisil.

• Kuid pole suudetud määratleda, mida tähendab “Global Britain”.
• Läbirääkimistes Euroopa Liiduga tulevaste suhete üle on Suurbritannial 

vaja see selgeks teha  
• „Six months after triggering Article 50, we are no clearer about what— and 

this is hindering progress“.
• Theresa May kabinet pakub välja üksteisega võistlevaid ja 

kokkusobimatuid eesmärke.
• Briti ministrid väidavad, et nad soovivad lahkuda tolliliidust , kaubelda 

väga tihedalt Euroopa Liiduga ja ehitada üles uued kaubandussuhted 
kolmandate riikidega vältides tollipiiri Põhja Iiri maa ja Iiri vabariigi 
vahel.

• Kõik need eesmärgid on iseenesest mõistlikud, kuid neid ei saa 
samaaegselt realiseerida



Iirimaa ja Põhja Iirimaa suhted

• Praegu on SB ja Iirimaa EL liikmed ja rakenduvad 
kõik ühisturu ja tolliliidu põhimõtted ning tööjõu 
vaba liikumine on tagatud

• Lisaks on Põhja Iirimaa rahuprotsessi raames 
sõlmitud 1998.a.  Suure Reede kokkulepe, mis 
kõrvaldab piiri.

• Iirimaa ja Põhja Iirimaa vaheline piir on nähtamatu

• Brexiti järel on see EL-i välispiir, tolliliidu välispiir.

• PROBLEEM- kuidas välitda sellel piiri muutumist 
reaalseks ja nähtavaks ("hard„).



Loogilised vastuolud: EL kui 
tolliliit ja Põhja Iirimaa piir 

• SB lubas (ja EL nõudis), et Põhja Iirimaa ja Iirimaa vahele 
ei tule tollipiiri (hard border)

• Kuid SB valitsus on lubanud ka seda, et SB ja Põhja 
Iirimaa lahkuvad EL ühtselt turult ja tolliliidust.

• See väide aga eeldab nii loogiliselt kui õiguslikult, et 
tollipiir peab olema Põhja Iirimaa ja Iirimaa vahel???

• ÜHEAGSELT EI SAA SEE NII OLLA

• 2018.kevad - SB uus ettepanek customs partnership. SB 
piiril kogutakse EL tollimaksud ja antakse need üle EL 
eelarvesse kui kaubad liiguvad edasi EL-i. (magical thinking)



Veel üks võimalik lahendus – SB jätab jõusse 
kogu Euroopa seadusandluse, kuigi nimetab 

neid Briti seadusandluseks
• Alignment(noun) The process by which Britain’s laws and 

regulations will diverge from those of the EU after Brexit, 
while also magically remaining the same 

• By the end of the year, however, it was beginning to look like 
the whole Brexit process could ultimately come down to the 

true meaning of one word: “alignment”.



Erinevad Suurbritannia lahkumise mudelid 

Dhingra, S, et al, 2017 UK trade and FDI: A post ‐Brexit perspective



Erinevad Suurbritannia lahkumise mudelid 

Dhingra, S, et al, 2017 UK trade and FDI: A post ‐Brexit perspective



Nüüd sõidab ringi buss kirjadega, mis küsib 
Brexiti kohta 
Is it worth it?



• Üldine suundumus leebele Brexitile (government seeks “a 
principled and practical Brexit). Regulaarsed kokkusaamised, 
dialoog, lahenduste otsimine 

• Soov kokku leppida – leping peaks olema “broader in scope 
than any other that exists between the EU and a third country“

• Väliskaubanduses soovitakse vabakaubanduse jätkamis t EL- ga . 
Oluline muutus sõnastuses – „UK cannot have all the benefits of 
membership of the single market without its obligations”, 

• Sisuliselt nõustub SB üle võtma kõik kaupade alased EL regulatsioonid .
• Piirideta Iirimaa jätkamine (protecting the Northern Ireland peace 

process, avoiding a hard Irish border, safeguarding the constitutional 
integrity of the UK and devolving appropriate powers).

• Tööjõu vaba liikumise lõpetamine – uus immigratsioonisüsteem

Ilmus 2018.a. juulis , 98 lk.
SB valitsuse seisukohad, lähtepunkt:

„respecting the result of the referendum 
and the decision of the UK public to take 
back control of the UK’s laws, borders and 
money.”



Aega on üha vähem!

• Suurbritannia ja Euroopa Liit peaksid suutma 
kokku leppida lahkumispõhimõtetes 2018.a. 
oktoobris või novembris. Sellisel juhul on 
piisavalt aega kokkuleppe heakskiiduks 
Euroopa Liidu liikmesriikide ja parlamendi 
poolt, et oleks reaalne Suurbritannia 
lahkumine Euroopa Liidust 29. märtsil 2019



Mida saab ise teha populismi vastu

• Olla kursis maailmaga 

• Kasutada mitmekesiseid teabeallikaid

• Arendada kriitilist mõtlemist

• Käia valimas – mitte jätta otsustamist teistele

• Mõelda poliitikute poolt antud lubaduste 
elluviimise võimaluste üle

• Riigi tasandil mõjub hästi, kui populistid peavad tegelikult 
riiki juhtima, kuid tegema seda koalitsioonivalitsuses. Soome 
„põlissoomlased“ said valitsuskoalitsiooni ja valitsemise 
tulemusena nende populaarsus vähenes tublisti


