
Защита на трансграничната 
търговия – износът на преден план 

Доклад-проучване на GS1 UK  



Основни данни за проучването 

• Обхват: Проучено е мнението на 1000 
британски компании, членове на GS1 UK, в 
които са заети повече от 100 000 души 

 

• Цел на проучването:  Как ще се отрази 
излизането на Великобритания от 
Европейския съюз? 

Източник: GS1 UK 



“Приоритизирайте безпрепятствената търговия, а не 
се съсредоточавайте върху ограничаването на 

имиграцията” 

Свободната 
търговия е по-

важна от 
рестрикциите за 

свободно 
движение на 

хора?; 74% 

Рестрикциите при 
свободното 

движение на хора 
са по-важни от 

свободната 
търговия с ЕС; 20% 

Не знам; 6% 

Приоритети при Брекзит: Върху какво правителството на 
Великобритания трябва да се фокусира при преговорите с ЕС? 

Източник: GS1 UK 



“Управлението на Тръмп ще се отрази добре на 
търговията между Великобритания и САЩ” 

Мисля, че ще се 
отрази много по-

добре, 23% 

Мисля, че ще се 
отрази в известна 
степен по-добре, 

30% 

Мисля, че няма да 
има промяна, 28% 

Мисля, че ще се 
отрази много по-

лошо, 10% 

Мисля, че ще се 
отрази в известна 
степен по-лошо, 

10% 

Как смятате, че управлението на Тръмп ще повлияе на търговията между 
Великобритания и САЩ? (Барак Обама бе заявил, че Обединеното кралство 

ще бъде "в дъното на опашката" за търговско споразумение между 
Великобритания и САЩ след Brexit) 

Източник: GS1 UK 



“Brexit e възможност - прогнозите за икономически шок 
след референдума не се случиха” 

Брекзит е бунт 
срещу 

оставането в 
митнически 

съюз, който е 
защитен с 

високи външни 
мита, 32% 

Брекзит е 
завръщане към 
протекционизм

а, 37% 

Не знам, 31% 

Смятате ли, че Brexit е положително развитие за 
свободна търговия или представлява връщане към 

протекционизма? 

Източник: GS1 UK 



“Износителите се ориентират към страните от 
Англосферата - 54% от тях смятат, че бъдещето на 
търговията на Великобритания се намира извън ЕС” 

Европейски съюз, 
46% 

Средна Азия, 6% 

Русия и Евразия 
(Русия, Украйна, 

Беларус и др.), 2% 

Англосферата 
(САЩ, Канада, 

Австралия и Нова 
Зеландия), 31% 

Индия и околноте 
и държави, 2% 

Далечен изток 
(Китай, Хонг-Конг, 
Сингапур, Тайван, 

Япония), 9% 

Останалата част 
от света, 1% 

Централна и 
Южна Америка, 

2% 

Къде мислите, че ще изнасяте повече през следващите пет 
години? 

Източник: GS1 UK 



“Британските износители се страхуват, че ще бъдат 
"наказани" заради Brexit - така ЕС ще изпрати послание към 

други държави, които мислят да последват техния 
пример” 

Притеснявам се, че 
европейските лидери 

виждат преговорите за 
Brexit в политически 
аспект - Германия и 

Франция смятат, че за 
излизането от ЕС трябва 

да се плати цена, 59% 

Убеден съм, че лидерите 
от ЕС разглеждат 

преговорите по Brexit от 
икономическа гледна 
точка. Лидерите на ЕС 
ще искат да улеснение 

търговията с 
Обединеното кралство, 
тъй като това е в техен 
собствен интерес., 41% 

Как европейските лидери разглеждат преговорите за Brexit? 

Източник: GS1 UK 



“Какво да направи правителството-позицията на 
бизнеса от Великобритания” 

Какво правителството да предприеме в отговор на Brexit?  
Отговорили с 

"ДА" 

Намаляване на корпоративния данък (от 20% на 12.5% -  както е в 
Ирландия) 63% 

Данъчни стимули за износ и подобряване достъпа до експортни 
кредитни гаранции 55% 

МСП да имат по-добър достъп до експортно финансиране 59% 

Да се запази свободното движение на работници 55% 

Спешно подобряване на транспортната инфраструктура 66% 

Намаляване на бюрокрацията 47% 

Премахване на митата за улесняванe на трансграничната търговия 66% 

Източник: GS1 UK 

Добър наръчник за всяко едно правителство, загрижено за 
националната икономика 



Повече от 40 години се борим за 
улесняване на международната търговия 
– сега е време да защитим свободата на 

трансграничната търговия! 

Заключение: 

Източник: GS1 UK 


