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Politické události
14. ledna: Premiér Boris Johnson1 odmítl žádost první ministryně skotské vlády a předsedkyně Skotské národní
strany Nicoly Sturgeonové, aby umožnil vypsání nového referenda o nezávislosti Skotska2.
24. ledna: V 10 Downing Street byla formálně podepsána dohoda o odstoupení Spojeného království z Evropské
unie k 31. lednu 2020.3
27. ledna: Premiér Boris Johnson jmenoval Davida Frosta novým hlavním evropským poradcem, aby v jeho
zastoupení vedl obchodní jednání s EU, a to bez zjevné role Liz Trussové, obchodní tajemnice. Frost bude přímým
protějškem Michela Barniera, vyjednavače EU pro budoucí vztahy, spolu se zástupci státní správy z ministerstva
zahraničí a ministerstva financí.4
31. ledna: Velká Británie přestává být po 47 letech členem EU. Již nebude možné zrušit Článek 50 Smlouvy o
Evropské unii5.
Velká Británie vstoupila do jedenácti měsíčního přechodného období6 (končící 31. prosince 2020), aby vláda a
Evropská unie umožnily vyřešit jejich budoucí vztah. Během tohoto období zůstanou obchodní vztahy Spojeného
království s EU stejné, zatímco obě strany vyjednají dohodu o volném obchodu. Pokud bude obchodní dohoda
připravena včas, mohou nové vztahy Spojeného království s EU začít ihned po přechodu. Pokud ne, Spojené
království čelí vyhlídce na to, že bude muset obchodovat bez platné dohody. To by znamenalo kontroly a clo na
britské zboží přicházející do EU a opačně. Občané Evropské unie budou i nadále moci cestovat a pracovat ve Velké
Británii a britští občané mohou dělat to samé v jiných členských státech.
10. února: Britská vláda potvrdila zavedení dovozních kontrol zboží EU na hranicích po skončení přechodného
období 31. prosince 2020. 7

1

Zdroj: https://twitter.com/BorisJohnson

2

Referendum o nezávislosti Skotska se konalo v září 2014. 55,3% občanů si tehdy odhlasovalo zůstat i nadále
součástí Spojeného království.
Zdroj: https://www.gov.uk/government/topical-events/scottish-independence-referendum/about
3

Zdroj: https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/24/sombre-eu-leaders-sign-brexit-withdrawalagreement
4

Zdroj: https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/27/brexit-adviser-david-frost-to-lead-uk-tradenegotiations-with-eu
5

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii je formální proces opuštění EU.
Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_648
6

Vláda musí přijmout novou legislativu včetně nových imigračních zákonů, legislativu pro zemědělství, životní
prostředí a obchod, vyřešit otázky bezpečnosti, výměny dat, vzdělávání, vědy, rybolovu, aj.
Zdroj: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-32810887
7

Zdroj: https://www.gov.uk/government/news/government-confirms-plans-to-introduce-importcontrols?utm_source=7112f7d2-9daf-4d3e-8d31-e0f2357e1554&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=immediate
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Irský premiér o Brexitu
Irský premiér, Leo Varadkar8, v lednovém rozhovoru pro BBC uvedl, že EU bude pravděpodobně mít nad
Londýnem převahu a může využít svého vlivu nad finančním odvětvím k získání ústupků v rybolovu v britských
vodách. Nevyloučil však, že rybolovná práva by mohla být důležitým bodem v rámci vyjednávání, aby se zajistilo,
že Spojené království získá lepší dohodu v jiných oblastech. Dále zpochybnil časový plán stanovený Borisem
Johnsonem k dosažení obchodní dohody se zbytkem EU do konce roku 2020. To bude podle Varadkara velmi
obtížené a domnívá se, že bude nutné prodloužit další část Brexitového procesu po konci letošního roku. Zmínil
také nutné vyřešení kontrol zboží z Velké Británie do Severního Irska.
Zdroj: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-51259614

Pět zásad City pro jednání o Brexitu
Politická předsedkyně The City of London Corporation, Catherine McGuinnessová, stanovila pět zásad zapojení
The City of London Corporation do Brexitu. Ve svém prohlášení před Court of Common Council9 zdůraznila
náročné postavení sektoru finančních a profesionálních služeb, pokud jde o jednání o budoucí s EU. Mezi principy,
kterými bude City (finanční distrikt Londýna) i nadále sloužit svým mezinárodním zákazníkům a klientům a
pomáhat řešit společenské výzvy jsou:
1)
2)
3)
4)
5)

Globální trhy potřebují globální standardy.
City musí zůstat otevřené mezinárodním podnikům a trhům.
City potřebuje být regulováno globálně.
City musí být otevřené mezinárodním talentům a dovednostem.
Jakékoli regulační změny musí být postupné, promyšlené a musí dodržovat lepší zásady regulace.

McGuinnessová uvedla, že těchto pět principů bude prosazováno při hovorech s partnery ve vládě společně se
sektorem. Zastřešujícím bodem podle ní bude, aby služby obecně, zejména finanční a související profesionální
služby, zůstaly v popředí jednání jako nezbytné pro britskou ekonomiku.
Zdroj: https://news.cityoflondon.gov.uk/city-corporation-policy-chair-sets-out-brexit-principles/

Zachování členství v Erasmus+
Britská vláda uvedla, že je odhodlána zachovat členství Spojeného království v programu Erasmus+, který
financuje příležitosti pro mladé lidi absolvovat stáž a studovat po celé Evropě. Až 16 tis. britských studentů se
každoročně účastní programu ve více než 30 zemích, včetně zemí mimo EU, jako je Norsko a Srbsko. Podle Chrise
Skidmora, ministra vyššího vzdělání v Anglii, bude chtít Spojené království v jednání s EU zajistit, aby studenti
z Velké Británie a Evropy mohli i nadále těžit z předních světových vzdělávacích systémů.
Zdroj: https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/09/uk-committed-to-maintaining-erasmus-exchange-scheme

Spor o Gibraltar
Evropská unie podpoří Španělsko v souvislosti s jeho územními požadavky na Gibraltar v další fázi vyjednávání o
Brexitu s tím, že dá Madridu pravomoc vyloučit britské zámořské území z jakékoli obchodní dohody uzavřené
s Bruselem. Premiérovi Johnsonovi bude představena buď možnost dosažení dohody se Španělskem o
budoucnosti Gibraltaru nebo vystavení svých občanů ekonomickému nebezpečí tím, že je vytlačí mimo jakoukoli
obchodní dohodu mezi EU a Velkou Británií.

8

Irský premiér Leo Varadkar podal 20. února 2020 demisi poté, co v předčasných parlamentních volbách na
začátku února nedokázal získat většinu poslanců pro své znovuzvolení.
Zdroj: https://www.telegraph.co.uk/news/0/leo-varadkar-resigns-crushing-defeat-parliamentary-vote/
9

Court of Common Council je primárním rozhodovacím orgánem společnosti The City of London Corporation.
Zdroj: http://democracy.cityoflondon.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=223
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Britská svrchovanost nad Gibraltarem byla formalizována Ultrechtskou smlouvou10 v roce 1713, nicméně
Španělsko mělo vždy blízko k myšlence britského vlastnictví. Jako členský stát EU bylo Spojené království schopno
odolat španělským nárokům na území. Madrid bude mít ale nyní plnou podporu dalších 26 zemí v bloku.
Zdroj: https://www.theguardian.com/politics/2020/feb/01/brexit-trade-talks-eu-to-back-spain-over-gibraltar-claims

Johnson nebude žádat o prodloužení přechodného období
Podle oficiálních zpráv premiér Boris Johnson a jeho vláda nemají v úmyslu požádat EU o prodloužení
přechodného období po 31. prosinci 2020. Pandemie koronaviru, která propukla v Evropě, spotřebovává
veškerou vládní pozornost a znemožňuje řádné a podrobné diskuse o vztazích mezi EU a Spojeným královstvím.
Je však nemyslitelné, že by EU a Velká Británie učinila rozhodující krok do 30. června, tedy do data, kdy se musí
Boris Johnson rozhodnout, zda požádat o prodloužení. Pandemie testuje jak britské, tak vnitrostátní správní
systémy EU a ekonomiku celé Evropy, včetně Velké Británie, ve stavu nouze, který ukazuje trvání i po červnu.
Zdroj: https://www.ft.com/content/267d8562-ef86-4a04-83ea-37bd97812d36

Podíl UK v EU
Jakmile skončí přechodné období 31. prosince 2020, EU ztratí 13 % celkové populace a 15 % HDP. Významný
hrubý příspěvek Spojeného království do rozpočtu EU bude také pryč, čímž dojde ke ztrátě 12 %.

Zdroj: https://www.statista.com/chart/20677/brexit-what-the-eu-loses/

10

Ultrechtský mír: https://cs.wikipedia.org/wiki/Utrechtsk%C3%BD_m%C3%ADr
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Ekonomika a průmysl
HDP stagnuje
Britská ekonomika v posledním čtvrtletí roku 2019 stagnovala v důsledku politické nejistoty, která ovlivnila
podnikové investice a výrobu. HDP vykázal v posledním čtvrtletí nulový růst ve srovnání s předchozím
tříměsíčním obdobím a jedná se jeden z nejnižších výsledků za posledních deset let – údaje zveřejnil Úřad pro
národní statistiku ONS (Office for National Statistics).
Podle vedoucího analýz HDP v ONS, Roba Kent-Smitha, nedošlo v posledním čtvrtletí roku 2019 k žádnému růstu,
protože nárůst v sektoru služeb a stavebnictví byl kompenzován špatným výkonem ve výrobním průmyslu, a to
zejména v automobilovém.

Zdroj: https://www.ft.com/content/3b6192c8-4cb1-11ea-95a0-43d18ec715f5

Podle Roba Dobsona, ředitele analytické firmy IHS Markit, došlo na začátku roku 2020 ke stabilizaci výkonnosti
výrobního sektoru ve Velké Británii. Ustupující úroveň politické nejistoty po volbách pomohla mírnému zotavení
v příjmu nových objednávek, zaměstnanosti a důvěře v podnikání. Index pro nové objednávky vzrostl v lednu na
51,23 bodů ze 46,45 předchozího měsíce. Byl nejvyšší od dubna, což odráželo silnější domácí poptávku.
Zdroj: https://www.ft.com/content/d5882550-4668-11ea-aeb3-955839e06441

Pokles britské libry
Britská libra poklesla hned první den poté, co Spojené království opustilo EU. Tlak na libru nastal v důsledku obav
z výsledků blížících se obchodních jednání a případného tvrdého Brexitu. Premiér Johnson uvedl, že jeho vláda je
připravena odejít od rozhovorů s EU bez dohody.
Zdroj: https://www.ft.com/content/5452f2f8-4672-11ea-aee2-9ddbdc86190d
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Nezaměstnanost se ustálila
Míra nezaměstnanosti klesá od konce roku 2013, ale v posledních několika obdobích se více ustálila. Od září do
listopadu 2019 byla 3,8 % (cca 1,31 mil. nezaměstnaných), což je o 0,2 % nižší než před rokem. Ve srovnáním s
předešlým čtvrtletím se do značné míry nezměnila.
Zdroj:
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/january20
20#unemployment

Ekonomické náklady na Brexit
Ekonomické náklady na Brexit již stály britskou ekonomiku 130 mld. GBP (3,9 bn. CZK) a podle nového výzkumu
společnosti Bloomberg Economics by měla hodnota na konci letošního roku dosáhnout 200 mld. GBP (6 bn. CZK).

Zdroj: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-10/brexit-bulletin-eu-exit-has-already-cost-britain-170-billion

Austrálie nepodpoří bezvízovou dohodu s UK
Australská vláda odmítla bezvízovou dohodu s Velkou Británií po Brexitu, která zahrnovala bezvízovou práci a
cestování mezi Austrálií a Spojeným královstvím. Důvodem jsou podle Sky News Australia „obavy odchodu vysoce
kvalifikovaných pracovníků do Spojeného království a přílivu nekvalifikovaných Britů do Sydney a Melbourne“.
Zdroj: https://www.skynews.com.au/details/_6119925706001
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Automobilový průmysl
Propad autoprůmyslu
Britská výroba automobilů se v roce 2019 již třetí rok po sobě propadla a za posledních 12 měsíců klesla o 14,2
%. Továrny ve Spojeném království vyrobily podle údajů zveřejněných hlavním průmyslovým orgánem SMMT
přibližně 1,3 mil. automobilů. Snížení bylo přičítáno jak slabé důvěře spotřebitelů a podniků způsobené Brexitem,
tak zpomalením na zahraničních trzích, zejména v Číně, kde vývoz Velké Británie poklesl o čtvrtinu.
Zdroj: https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-car-industry-production-falls-smmt-figures-a9309426.html

Výrobní data britského automobilového průmyslu podle asociace SMMT:
-

Více než 1,3 mil. automobilů vyrobeno ve Velké Británii v roce 2019.
Vývoz automobilů klesl v roce 2019 o 14,7 % s exportem 1,05 mil. automobilů celosvětově, což je 81 %
celkové produkce.
Více než polovina těchto vozů (54,8 %) směřovala do Evropské unie.
Zdroj: https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/manufacturing/

Zdroj: https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/manufacturing/

Nissan plánuje expandovat v UK v případě tvrdého Brexitu
Japonský výrobce aut zvažuje rozšířit svou výrobu ve Velké Británii v případě zavedení vývozních cel v důsledku
tvrdého Brexitu. Nissan údajně vypracoval alternativní plány na stažení výroby z EU, konkrétně uzavřením
továrny v Barceloně, která se potýká s potížemi, a zastavením výroby ve Francii, ve prospěch zvýšení produkce
ve Velké Británii.
Zdroj: https://www.ft.com/content/c4f0d1e2-4442-11ea-a43a-c4b328d9061c
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Britská výroba po Brexitu?
Každý rok opustí Velkou Británii více než 1 milion nových automobilů směřujících do Evropy a zbytku světa. Za
jeden automobil vyvezený ze Spojeného království však dorazí dva automobily na britské ostrovy, což svědčí o
velké závislosti obchodu s vozy mezi UK a zahraničím. Vyhlídka zavádění cel po Brexitu by mohla být výzvou pro
některé výrobce automobilů, aby zvážili výrobu právě ve Velké Británii. Taková změna by mohla způsobit, že
britský průmysl by se mohl podobat více trhu USA, kde se dováží pouze polovina vozidel, nebo čínskému trhu,
kde se dováží pouze 5 % kvůli represivním dovozním poplatkům. Myšlenka transformace britského exportu
orientovaného na automobilový průmysl s větším zaměřením na domácí výrobu získala pozornost poté, co firma
Nissan uvedla, že připravuje plány na zdvojnásobení své britské výroby, pokud by čelila vývozním clům. Japonská
automobilka v reakci na to uvedla, že „vymodelovala všechny možné důsledky Brexitu, ale v případě zavedení cel
podle WTO by obchodování v Evropě a Spojeném království nebylo udržitelné“.

Zdroj: https://www.ft.com/content/97fef2b8-4915-11ea-aeb3-955839e06441

Nouzová opatření vypracovaná pro řešení Brexitu pomáhají při koronaviru
Výrobci aut ve Velké Británii „oprašují“ plány vypracované pro vypořádání se s Brexitem, aby pomohli jejich
podnikům při vlně odstavení továren kvůli propuknutí koronaviru. Mezi nouzová opatření patří i pronájmy skladů
na díly během odstávky továren, kdy i přes pozastavení výroby stále přichází zásilky zboží z celého světa. Očekává
se, že většina automobilek uzavře své závody, týká se firem Nissan, Mini, Jaguar Land Rover, Vauxhall, Toyota a
Honda. Podle generálního ředitele společnosti Bentley, Adriana Hallmarka, má společnost na lodích díly, které
budou přiváženy do země v následujících týdnech. Také zmínil, že součástí plánů pro Brexit bylo více než
zdvojnásobit skladování kvůli očekávaným hraničním kontrolám při dovozu zboží z Evropy a zvýšit intenzitu
skladovacích systémů v samostatných lokacích. Doprava lodí z Číny a Japonska, dvou hlavních zdrojů objednávek
všech dílů, trvá až 6 týdnů, než se dostanou do Velké Británie. Jelikož mnoho skupin provozuje just-in-time
dodávkový systém, kdy jsou komponenty namontovány do automobilů během několika hodin od příjezdu na
místo, mnoho výrobců nemá prostor pro uložení všech částí, které mají dorazit v příštím měsíci a půl.
Zdroj: https://www.ft.com/content/d179ec0c-6ac9-11ea-800d-da70cff6e4d3?desktop=true&segmentId=7c8f09b9-9b61-4fbb-94309208a9e233c8#myft:notification:daily-email:content
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Export
Pokles obchodního deficitu
Export se v roce 2019 zvýšil o 32,5 mld. GBP na 689 mld. GBP a dovoz se zvýšil o 32,0 GBP na 718,3 mld. GBP.
Schodek obchodní bilance se tedy snížil o 0,5 mld. GBP na 29,3 mld. GBP, a to zejména kvůli snížení schodku
obchodu se zbožím o 9,7 mld. GBP na 129,6 mld. GBP. Vývoz zboží vzrostl o 22,4 mld. GBP na 372,0 mld. GBP,
zatímco dovoz zboží se zvýšil jen o 12,7 mld. GBP na 501,7 mld. GBP.

Struktura exportu
Stroje a dopravní prostředky tvořily největší odvětví exportu, dále následoval chemický průmysl, smíšená výroba,
zpracovatelé pohonných hmot a výroba materiálu. Přes 40 % celkového exportu šlo do zemí EU. Největší
obchodní partneři Velké Británie byly USA, Německo, Čína, Francie a Nizozemsko. Naopak nejvíce zboží se dováží
z Německa, Číny, USA, Nizozemí a Francie. Česká republika má s UK velmi výrazný obchodní přebytek ve zboží.
V roce 2019 ČR dovezla zboží za 5,9 mld. GBP, naopak UK do ČR vyvezla zboží v hodnotě 2,2 mld. GBP.

Zdroj: https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/december2019

10

Brexit Report
Q1 2020

Srovnání – Export UK a země ZZ
Ve všech teritoriích ZZ, vyjma Jižní Koreji, je obchodní bilance pro UK záporná.
Velká Británie a Česká republika

Velká Británie a Německo
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Velká Británie a Kanada

Velká Británie a USA
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Velká Británie a Rusko

Velká Británie a Čína
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Velká Británie a Japonsko

Velká Británie a Jižní Korea

Zdroj: https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/december2019
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Zvýšené náklady na vývoz britských potravin
Dohoda o Brexitu, o kterou usiluje britská vláda, pravděpodobně způsobí velké břemeno největšímu britskému
exportnímu artiklu v segmentu potravin – skotskému lososu. Vývoz skotských lososů do EU v současné době
nepotřebuje vývozní veterinární osvědčení neboli Export Health Certificates (EHCs) z důvodu volného pohybu
zboží v rámci EU. Nyní se však jeví jako nevyhnutelné, že tyto vývozy budou po skončení letošního roku, tzn.
přechodné fáze, potřebovat osvědčení EHCs. Z finančního hlediska se náklady na skotského chovaného lososa
budou pohybovat mezi 1,3 mil. GBP a 8,7 mil. GBP ročně v závislosti na částce účtované radami za každé EHC a
počtu EHCs požadovaných na náklad kamionu. Z byrokratického hlediska by to mohlo znamenat zpracování a
podpis dalších 50 až 100 tis. EHC ověření každý rok.
Podle Julie Hesketh-Laird, výkonné ředitelky Scottish Salmon Producers Organization, je skotský chovaný losos
největším britským vývozem potravin. Každý den je odesláno do EU po silnici a tunelem pod Lamanšským
průlivem asi 300 objednávek lososů. Pokud by každá z nich nebo dokonce každý náklad kamionu musel mít
zvláštní certifikát podepsaný veterinářem nebo úředníkem pro životní prostředí, znamenalo by to nejen zpoždění
a vyšší náklady na vývoz lososů, ale také možnou výhodu pro jejich mezinárodní konkurenci.
Zdroj: http://scottishsalmon.co.uk/brexit-deal-may-place-huge-unnecessary-burdens-on-scottish-salmon-sector/

Dopad Brexitu na německé zemědělství
Britský odchod z EU by mohl mít vážné důsledky na německé zemědělství. Německá asociace zemědělců tvrdí,
že až 40 % britských potravin v hodnotě 4,5 mld. EUR. pochází z Německa, Podle Waltera Heidla, viceprezidenta
asociace, se němečtí zemědělci obávají o budoucí finanční příjmy pocházející právě z Velké Británie. Bez ohledu
na to, zda Spojené království opustí EU s dohodou nebo bez dohody, může skutečnost, že UK nebude součástí
EU, velmi zatížit německou ekonomiku. Heidl dodal, že u všech potravin, zejména u vepřového a drůbežího masa,
mléčných, hovězích a obilných výrobků, se očekává, že budou ovlivněny obchodními překážkami Brexitu.
Zdroj: https://www.express.co.uk/news/politics/1223276/brexit-news-latest-germany-economy-food-exports-angela-merkel
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Investice
Příjmy z FDI
Hodnota čistých zisků Velké Británie z přímých zahraničních investic (FDI) v roce 2018 klesla z 30,4 mld. GBP
v roce 2017 na 21,5 mld. GBP v roce 2018, což přispělo ke snížení aktuálního zůstatku na „běžném účtu“ (tzv.
Current account) v tomto období.
Výnosy z přímých zahraničních investic jsou součástí primárního příjmu na běžném účtu. Primární příjem
zachycuje výnosy za poskytování pracovních a finančních aktiv a pronájem přírodních zdrojů. Výnosy z přímých
zahraničních investic jsou buď aktiva generovaná ze zásoby aktiv FDI ve Velké Británii, nebo pasiva ze zásoby
závazků FDI. Čistý zisk FDI je hodnota aktiv snížená o pasiva.

Aktiva FDI v těžebním a důlním průmyslu se v letech 2017 až 2018 výrazně zvýšila z 9,6 mld. GBP na 20,2 mld.
GBP, což odráží vyšší úvěry vykazované mnoha společnostmi. Největší aktiva zůstávají stále ve zpracovatelském
průmyslu a finančních službách.

16

Brexit Report
Q1 2020

Odvětví maloobchodu a dopravy zaznamenalo největší nárůst hodnoty pasiv v letech 2017 a 2018 z 10,4 mld.
GBP na 17,1 mld. GBP. Téměř dvě třetiny tohoto nárůstu připadá na maloobchodní průmysl. Nejvíce pasiv zůstává
ve finančních službách.

Zdroj:
https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompaniesassetandli
ability/2018

Německá digitální banka se kvůli Brexitu stahuje z UK
Německá digitální banka N26 se stahuje z Velké Británie a důvodem má být Brexit. Více než 200 tis. zákazníků si
muselo přesunout své prostředky do 15. dubna, kdy banka uzavře všechny zákaznické účty. Stává se tak necelých
18 měsíců poté, co byla německá digitální banka spuštěna ve Spojeném království. Tento krok byl způsoben
přerušením/ztrátou passporting rights11 neboli pasových práv, které bance umožňovaly působit ve Velké Británii
pomocí německé bankovní licence. Banka původně plánovala využít dočasného povolení britského regulačního
režimu tzv. British regulator’s temporary permissions regime, aby v zemi mohla fungovat i po Brexitu. Tato
pravidla umožňují společnostem poskytujícím finanční služby v EU pokračovat v činnosti i po přechodném
období, tedy po 31. prosinci 2020, což jim dává 3 roky na to, aby požádaly o formální licenci. Nakonec se ale
banka rozhodla pro definitivní odchod.
Zdroj: https://www.theguardian.com/business/2020/feb/11/german-digital-bank-n26-pulls-out-of-uk-blaming-brexit

Japonská advokátní společnost dává přednost Frankfurtu před Londýnem
Největší japonská advokátní kancelář Nishimura & Asahi, která si zřizuje svou kanceláře v Evropě, si vybrala
Frankfurt místo Londýna. V důsledku reorganizací japonských firem, které se snaží vypořádat s Brexitem a
připravit se na očekávaný boom v obchodování s EU, se společnost Nishimura rozhodla zřídit své evropské sídlo
v německém Frankfurtu a také Düsseldorfu. Její partneři, kteří tento krok povolili, byli motivováni Dohodou o
hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem 12. Tato dohoda, podepsaná v roce 2018, je největší, jaká kdy
byla sjednána v Bruselu, a která se nyní již nebude vztahovat na Spojené království.
Zdroj: https://www.ft.com/content/5a4e287e-47c8-11ea-aeb3-955839e06441

11

Zdroj: https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/authorisations/passporting
Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem má posílit obchod se zbožím a službami a vytvořit
příležitosti pro investice. Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/MEMO_18_3326
12
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První úspěšný investor na londýnské burze od Brexitu
Calisen Group jako první investor po definitivním Brexitu úspěšně vstoupil na hlavní londýnskou burzu
s odhadovanou hodnotou 1,3 mld. GBP, zatím největší evropskou burzovní kotací tohoto roku. Společnost, která
dodává inteligentní měřiče britským domácnostem, a je vlastněná soukromou investiční společností KKR, získala
328,8 mil. GBP uvedením se na londýnské burze s emisemi akcií při 240p za kus – těsně pod středem svého
původního rozmezí 225p až 265p. Akcie se v počátečním obchodování pohybovaly výše. Byla to největší suma ve
Velké Británii od prodeje akcií společnosti Trainline v hodnotě 1,1 mld. GBP v červnu 2019. Calisen podpořil
naděje na oživení počátečních veřejných nabídek v Londýně, které od finanční krize v roce 2009 dosáhly nejnižší
úrovně.
Zdroj: https://www.ft.com/content/08f13dba-497e-11ea-aee2-9ddbdc86190d

Korejské automobilky investují do ekologických vozidel
Společnosti Hyundai Motor Company a Kia Motors Corporation ohlásily investici 100 mil. EUR do britského
výrobce elektrických vozů Arrival. Investice představuje začátek strategického partnerství mezi výrobci
automobilů s cílem společně urychlit celosvětové přijímání komerčních elektrických vozidel. Společnost Arrival
se sídlem v Londýně má více než 800 zaměstnanců v 5 zemích. Vyvíjí vlastní software, komponenty, udržitelné
materiály a modulární platformy. Podle Alberta Biermanna, prezidenta a vedoucího oddělení výzkumu a vývoje
společnosti Hyundai Motor Group, se očekává, že trh s alternativním pohonem v Evropě rychle poroste díky
posílení ekologických předpisů.
Zdroj: https://www.uktech.news/news/uk-unicorn-arrival-receives-e100m-investment-from-hyundai-and-kia-20200115

Čínská investice do British Steel
Čínská korporace Jingye ucházející se o získání britské společnosti British Steel, která se v květnu 2019 dostala do
insolvence, zvažuje výstavbu nové hutní pece na recyklaci kovů v Teesside v severovýchodní Anglii, což by
přineslo výrobu oceli zpět do oblasti, která prošla dekádou průmyslového úpadku. Jingye uzavřela dohodu
s odborovými organizacemi o nových pracovních podmínkách v rámci svého plánovaného obratu neúspěšného
výrobce, který bude zahrnovat investice ve výši 1,2 mld. GBP, ale také ztrátu až 500 pracovních míst – zhruba 10
% pracovní síly.
Zdroj: https://www.ft.com/content/b87b9206-3ec2-11ea-b232-000f4477fbca#myft:my-news:page

Britské inovativní společnosti přitahují investice z celého světa
Investice rizikového kapitálu do inovativních britských společností se v roce 2019 podle nové oficiální zprávy13
KPMG Private Enterprise zvýšily o více než 9 mld. GBP. Průzkum odhalil 22% nárůst prostředků investovaných do
rychle rostoucích podniků ve Velké Británii v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018. Podle Tima Kaye, ředitele
KPMG Private Enterprise, si podniky prošly fantastickým rokem a nadále plují pod vlajkou britských inovací a
přitahují investice z celého světa. Navzdory politické nejistotě podnikatelé neměli problém uzavřít „megaobchody“, protože investoři rizikového kapitálu se zaměřili na společnosti v pozdějších etapách a v odvětvích, ve
kterých je Spojené království považováno za světovou špičku.
Zdroj: https://www.uktech.news/news/venture-capital-investment-in-uk-innovators-surges-in-2019-20200115

Aston Martin hledá kapitál
Výrobce luxusních automobilů Aston Martin se bude rozhodovat mezi dvěma potencionálními investory –
čínským automobilovým výrobcem Geely a kanadským miliardářem Lawrencem Strollem. Oba navrhují
investovat přibližně 200 mil. GBP a získat tím 20% podíl a místo v radě společnosti Aston. Britský výrobce se snaží
již několik měsíců získat novou investici, která by posílila oslabenou firmu a přinesla nový kapitál do společnosti.
Zdroj: https://www.ft.com/content/18930d7a-432f-11ea-a43a-c4b328d9061c#myft:my-news:page

13

Oficiální zpráva: https://www.kpmgenterprise.co.uk/perspectives/venture-pulse-q4-2019/
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Britský technologický sektor v roce 2019
Rok 2019 byl rekordní rok pro investice v britském technologickém sektoru, které se zvýšily na 10,1 mld. GBP,
což znamenalo nárůst o 3,1 mld. GBP oproti roku 2018 (viz přechozí report Q4 2019).
Průzkum14 připravený v rámci Dealroom pro Digital Economy Council ukazuje, že během roku 2019 britské
společnosti získaly třetinu z 30,4 mld. GBP finančních prostředků investovaných v celé Evropě, a zároveň britské
technologické firmy inkasovaly více rizikových investic než Německo (5,4 mld. GBP) a Francie (3,4 mld. GBP)
dohromady.
Zdroj: https://technation.io/news/2019-a-record-year-for-uk-tech/

Kanadská investiční skupina vstupuje na londýnskou burzu
Kanadská investiční skupina zaměřující se na healthcare, DRI Capital, si vybrala Londýn jako vlajkovou loď svých
fondů, čímž posílí postavení britského trhu jakožto investičního centra. Skupina se sídlem v Torontu provozuje
fond, který nakupují dlouhodobá licenční práva na farmaceutické výrobky od výzkumných institucí a společností
zapojených do vývoje léčiv. Skupina se bude snažit získat 350 mil. USD zařazením DRI Healthcare do prémiového
segmentu londýnské burzy. Podle generálního ředitele DRI Capital, Behzada Khosrowshahiho, je Londýn ta
nejlepší volba, jelikož ve Velké Británii existuje investorská základna a segment healthcare hraje významnou roli.
Dále dodává, že DRI obvykle kupuje práva na zavedená léčiva, kde vyplácí autorské poplatky za 10 a více let.
Zdroj: https://www.ft.com/content/0797fd6c-4d68-11ea-95a0-43d18ec715f5

Investiční banka JPMorgan Chase zvažuje vstup do UK
JPMorgan Chase, americká nadnárodní investiční banka, jedná s londýnskými regulačními orgány o zavedení
digitální banky ve Velké Británii v letošním roce, kde by svým zákazníkům mohla nabídnout spořící a úvěrové
produkty. Banka přichází do Spojeného království dva roky poté, co americký gigant Goldman Sachs uvedl na
britský trh svoji digitální banku Marcus. JPMorgan, který provozuje jednu z největších retailových bank v USA, by
mohl oslovit širší publikum a tím se stát významným hráčem na britském trhu retailového bankovnictví. Svým
vstupem by banka nejenže povzbudila Londýn v souvislosti s přesunem mezinárodních bank kvůli Brexitu, ale
také by udělala významný krok pro společnost Chase, která se tradičně vyhýbá mezinárodním operacím ve
prospěch svého výnosném domácím trhu – USA.
Zdroj: https://www.ft.com/content/8e880caa-5587-11ea-abe5-8e03987b7b20

Nejvýkonnější sektory investičních společností za poslední desetiletí
Podle asociace investičních společností AIC15, byly biotechnologie a zdravotnictví v posledním desetiletí
nejvýkonnějšími segmenty pro investice. Od roku 2010 do roku 2019 dosáhl sektor „life science“ výnosu 491 %
ve srovnání s návratností 198 % průměrné investiční společnosti za stejné období.
Investiční společnosti zaměřené na menší společnosti rovněž vykazovaly silné výnosy. Sektory britských menších
společností a globálních menších společností byly druhým, resp. třetím sektorem s nejlepšími výkony.

14

Oficiální průzkum: https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2020/01/2019-A-record-year-for-VCinvestment-in-the-UK.pdf
15

The Association of Investment Companies představuje širokou škálu investičních společností, které zahrnují
investiční fondy, fondy rizikového kapitálu a další uzavřené fondy. Zdroj: https://www.theaic.co.uk/
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Zdroj: https://www.theaic.co.uk/aic/news/press-releases/top-performing-investment-company-sectors-over-the-last-decade

20

Brexit Report

Příloha
Reakce firem na dopad Brexitu

Příloha 1
Seznam vybraných společností, které oznámily plány na snížení pracovních míst ve Spojeném království nebo
posílily své evropské operace od referenda v červnu 2016.

Seznam A
Airbus
Letecká skupina zaměstnává v Británii 14 000 lidí, včetně 6 000 pracovních míst ve své hlavní továrně v
Broughtonu v severním Walesu a 3 000 ve Filtonu, nedaleko Bristolu. Generální ředitel Tom Enders v lednu 2019
varoval, že firma by mohla být nucena přesunout svou výrobu jinam.
Aviva
Druhá největší britská pojišťovna oznámila v únoru, že se bude připravovat na Brexit a aktiva v hodnotě 7,8
miliardy liber přesune do Irska.
Bank of America Merrill Lynch
Banka utratí 400 milionů dolarů (306 milionů liber) za přesun zaměstnanců z Londýna, Paříž je preferovaným
novým místem pro headquaters. Banka oznámila v květnu 2018 sloučení svých dceřiných společností ve
Spojeném království a Irsku a převedla 125 pracovních míst do Dublinu.
Barclays
Britská banka přesunula prostředky svých klientů do irského hlavního města. Barclays očekává zpomalení
ekonomického růstu o 0,3 % a nárůst nezaměstnanosti o 5,7 %. Kolem 150-200 z jeho 50 000 zaměstnanců se
přesune, a to většinou do Dublinu.
British Steel
Společnost oznámila v září 2018 snížení počtu pracovních míst. Společnost podporovaná soukromým kapitálem
uvedla, že potřebuje vládní podporu ve výši 30 milionů liber, částečně kvůli problémům souvisejícím s Brexitem,
neboť její evropští zákazníci odkládali nákupy kvůli nejistotě ohledně tarifů a dalších obchodních ujednání.
Credit Suisse
Obrovská švýcarská banka údajně přesunula kolem 250 bankéřů z Londýna do dalších evropských finančních
center.
Dyson
Rozhodnutí miliardáře Sira Jamese Dysona o přemístění sídla společnosti z Malmesbury ve Wiltshire do Singapuru
bylo označeno za pokrytectví vzhledem k jeho hlasování pro Brexit. Generální ředitel Jim Rowan trval na tom, že
tento krok není spojen s Brexitem nebo nižšími daněmi: „Je to o tom, abychom se ujistili, že jsme připraveni na
budoucnost.“
Ford
Americký výrobce automobilů v únoru varoval, že neřízený Brexit bude pro podnikání „katastrofální“ a ohrozí
pracovní místa ve výrobních závodech Bridgend, Dagenham a Halewood. V továrně Bridgend je plánováno snížení
370 pracovních míst. No-deal Brexit by stála Ford 800 milionů dolarů (613 milionů liber).
Goldman Sachs
Goldman před rokem řekl, že začne dělat nevratná obchodní rozhodnutí, přesný údaj o tom, kolik lidí se
přesunulo z UK na kontinent, zůstává však tajný.
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Honda
Japonský automobilový gigant v květnu potvrdil, že v roce 2021 zavře svůj výrobní závod ve Swindonu, čímž se
zruší 3 500 pracovních míst.
HSBC
„Čím déle budeme mít nejistotu, tím horší to bude pro zákazníky,“ varoval generální ředitel John Flint v únoru.
„Zákazníci odkládají investiční rozhodnutí… a to je část tohoto zpomalení, které ve Velké Británii sledujeme.“
Banka také prohlásila, že chce přesunout zhruba 1000 pracovních míst do Francie.
Jaguar Land Rover
Největší výrobce automobilů ve Velké Británii, vlastněný indickým konglomerátem Tata, v lednu oznámil, že zruší
4 500 pracovních míst, z nichž většina spadá do Spojeného království, aby ušetřil 2,5 miliardy liber. Prudký pokles
poptávky po dieselových vozech a zpomalení v Číně jsou základem problémů. JLR v současné době zaměstnává
44 000 pracovníků ve Velké Británii.
JPMorgan Chase
Americká banka v září uvedla, že až 4 000 z jejích 16 000 zaměstnanců ve Spojeném království se mohlo
přestěhovat v případě, že se Spojené království a EU nedohodnou. Americká banka přesune své obchodní
operace do Lucemburska a Frankfurtu.
Lloyds of London
Lloyds of London řekl v prosinci 2016, že by otevřel základnu v EU. Lloyd´s pracuje na převodu všech podniků
Evropského hospodářského prostoru (EHP) do nové bruselské pobočky. To by mělo být do konce roku 2020.
Michelin
Výrobce pneumatik oznámil v listopadu 2018, že uzavře svou továrnu Dundee ve Skotsku, která zaměstnává 845
lidí. A to ideálně do roku 2020. Důvodem je prý pokles poptávky a konkurence z Asie, nikoli Brexit.
Moneygram
Americký gigant Moneygram přesunul své evropské sídlo z Londýna do Bruselu. "Jakmile Spojené království již
nebude součástí EU, předpokládá se, že společnost nebude schopna poskytovat platební služby mimo Spojené
království," uvedla firma v lednu 2018.
Nissan
Japonská automobilka oznámila počátkem února 2019, že již nebude vyrábět své nové SUV X-Trail ve své továrně
v Sunderlandu, místo toho přemístí výrobu do Kyushu v Japonsku. Evropský šéf Gianluca de Ficchy komentoval v
dopise 16 000 zaměstnanců závodu: „Toto rozhodnutí jsme přijali z obchodních důvodů, které jsem vysvětlil, ale
nejistota ohledně budoucího vztahu Spojeného království s EU nám nepomáhá.“
Panasonic
Japonský gigant oznámil loni v srpnu, že by přesunul své evropské sídlo z Londýna do Amsterdamu, aby se vyhnul
možným daňovým otázkám spojeným s Brexitem. Panasonic vyjádřil znepokojení nad tím, že Spojené království
by mohlo být považováno za daňový ráj po Brexitu.
P&O
Všechny lodě P&O provozované v Lamanšském průlivu budou mít namísto britské vlajky kyperskou ke snížení
rizik z mimořádných kontrol a zpoždění. Řada P&O trajektů provozujících trasy do a ze Spojeného království je již
několik let registrována na Bahamách.
Philips
Philips zavírá svou jedinou britskou továrnu v Glemsfordu v Suffolku. Všechny operace a 430 pracovních míst
budou převedeny do Nizozemska. Holandská nadnárodní společnost v lednu 2019 uvedla, že rozhodnutí je
součástí plánu na snížení počtu výrobních závodů po celém světě a není přímo spojeno s Brexitem.
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Rolls Royce
Výrobce oznámil, že do roku 2020 ve svém závodě v Derby zruší 4 600 pracovních míst, což by podle něj pomohlo
ušetřit přibližně 400 milionů liber ročně. Brexit nebyl uveden jako hlavní důvod. Rolls-Royce také potvrdil, že se
snaží prosadit plány na schválení velkých leteckých motorů z Derby do Německa.
Schaeffler
Automobilový dodavatel Schaeffler má uzavřít dvě pobočky ve Velké Británii, přičemž nejistota kolem Brexitu je
jedním z důvodů. Jedná se o cca 500 pracovních míst v Plymouthu a Llanelli v jižním Walesu.
Sony
Stejně jako Panasonic, japonský elektronický gigant oznámil v lednu, že přesouvá své evropské sídlo z Londýna
do Amsterdamu. Dosud nebyla přesunuta žádná pracovní místa. Podle nizozemské vlády se již 250 společností
přesunulo do Holandska.
Toyota
Toyota snížila prognózu zisku na rok 2019 a varovala, že nebude možné vyhnout se negativním dopadům Brexitu
bez dohody. Doufají, že k no-deal Brexitu nedojde.
UBS
Největší švýcarská banka si vybrala Frankfurt jako základnu pro své operace v EU.
Unilever
Obrovská společnost, která vyrábí vše od Marmite až po Domestos, uvedla, že by učinila z Rotterdamu své hlavní
sídlo. O šest měsíců později, v říjnu loňského roku, však akcionáři vyjádřili nesouhlas.
Zdroj: https://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-companies-leaving-uk-list-job-cuts-eu-no-deal-customs-uniona8792296.html

Seznam B
(Hlavní sledované sektory dle interní metodiky CzechInvestu pro UK)
Zdroj: https://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-companies-leaving-uk-list-job-cuts-eu-no-deal-customs-uniona8792296.html;
Zdroj: https://www.bloomberg.com/graphics/brexit-impact-tracker/

ZDRAVOTNICTVÍ:

DECHRA PHARMACEUTICALS - Odchod z Británie. Výrobce léků pro zvířata se v přípravě na Brexit
zabývá zřízením zařízení pro dvojí testování v UK a v EU
ELEKTA – Odchod z Británie. Švédský výrobce zdravotnického zařízení zřídil ve Švédsku právní
subjekt, který má za úkol zvládnout regulační a transakční práce, které se dříve prováděly v UK.
SHIONOGI - Odchod z Británie. Japonská farmaceutická společnost přesouvá své evropské sídlo do
Nizozemska.
STERIS Odchod z Británie. Výrobce chirurgických spotřebičů plánuje přesunout svou firemní základnu
do Irska
AGILENT - Nakup do zásoby. Výrobce měřicích přístrojů pro vědy o životě se zásobuje klíčovými
materiály.
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ASTRAZENECA - Nakup do zásoby. Výrobce drog zvyšuje své zásoby léků na čtyři měsíce ze tří a utrácí
asi 40 milionů liber (51 milionů dolarů) za duplikát testovacích zařízení na bázi u.k.s., která připravují
produkty pro distribuci.
BAYER - Nakup do zásoby. Zemědělské chemikálie a zdravotnický gigant najímají sklady na další
zásoby léků.
MERCK - Nakup do zásoby. Americký farmaceutický gigant plánuje skladovat zboží na šest měsíců a
revidovat způsob distribuce v Evropě.
NOVARTIS - Nakup do zásoby. Výrobce léčiv řekl, že plánuje držet zvýšené zásoby svých léků pro
případ, že by byl Brexit bez dohody
PFIZER - Nakup do zásoby. Farmaceutická společnost skladuje léky na zajištění dodávek
SANOFI - Nakup do zásoby. Společnost uvedla, že navyšuje své zásoby léků v UK.
PHILIPS – Varovaní. Nizozemská zdravotnicko-technologická společnost varovala, že bez dodávek
podle systému ‚společného trhu‘ bude mít za následek zrušení výroby v továrně na kojenecké
výrobky v Suffolku.

LETECKY PRŮMYSL:
MEGGITT - Nakup do zásoby. Letecká a vojenská skupina utratila 5 milionů liber na vybudování zásobníků.
TRANSPORT AIRBUS – Varovaní. Generální ředitel Tom Enders řekl, že evropský letecký gigant možná bude muset
v případě nevýhodného Brexitu přesunout budoucí investice mimo U.K. "Nenechte se mýlit, je tam spousta zemí,
které by rády postavily křídla pro letadla Airbus," uvedl Enders v nevídané video zprávě.
FLYBMI - Pozastaveni činnosti. Britská regionální letecká společnost šla do nucené správy, vinila Brexit z nejistoty
a vyšších cen pohonných hmot
K tomu je třeba dodat, ze EasyJet a British Airways už obrané manévry uskutečnily a pre-registrovaly své
společnosti do Rakouska (EasyJet) a Nizozemska (BA).

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL:
JAGUAR LAND ROVER – Pozastaveni činnosti, Propouštění. Výrobce automobilů dočasně pozastavil výrobu ve
své továrně na výrobu motorů ve Wolverhamptonu a uvedl Brexit jako faktor přispívající ke kolísání poptávky. A
jako největší výrobce automobilů v Británii plánuje celosvětově snížit o 4 500 pracovních míst, což představuje
zhruba deset procent jeho pracovní síly, opět uvádí Brexit jako nepřímý faktor.
NISSAN – Pozastaveni činnosti. Japonská automobilka opustila plán na výrobu sportovně-užitkového vozidla XTrail ve Sunderlandu s tím, že nejistota nad Brexitem nepomáhá při budoucích investicích.
VAUXHALL - Odchod z Británie. Automobilka zvažuje uzavření jedné ze svých dvou britských továren.
ASTON MARTIN – Varování. Výrobce automobilů věnoval 30 milionů liber pracovního kapitálu navíc na řešení
případného dopadu z Brexitu
BENTLEY - Nakup do zásoby. Výrobce automobilů vytváří zásoby dovezených dílů.
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BMW – Varování. Generální ředitel Harald Krueger uvedl, že výrobce automobilů „by byl nucen stavět v
Nizozemsku.“ Společnost také uvedla, že předloží čtyřtýdenní stopku pro běžnou údržbu několik dní poté, co se
plánuje UK opustit EU.
BENTLEY - Varování. Šéf výrobce automobilů uvedl, že nedosažení dohody s Brexitem by „docela poškodilo“ roční
zisk v nejhorším scénáři, omezilo by schopnost firmy investovat a mohlo by vést k tomu, že její závod bude na
několik dní zavírat.
PORSCHE – Varování. Německý výrobce automobilů sdělil svým zákazníkům z UK, že možná budou muset zaplatit
až o deset procent více, než se očekávalo, pokud dojde k neobchodnímu Brexitu a jejich dovezené auto dorazí po
Brexitu.
TOYOTA – Varování. Výrobce automobilů tvrdí, že předpokládá zastavení výroby ve své továrně Midlands, která
má 2 500 zaměstnanců, v případě, že se nedohodne s Brexitem
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Příloha 2
Reakce se u jednotlivých sektorů liší. Podle Bloombergu se dají reakce firem rozdělit na následující kategorie:
1)
2)
3)
4)
5)

Odchod ze Spojeného království (Relocation and closures)
Nákup do zásoby jako obrana proti výpadku v dodávkách (Stockpiling)
Pozastavení činnosti (Plans on hold)
Propouštění britských zaměstnanců a otevření poboček v Evropě (Layoffs and staff movements)
Varování vládě ohledně budoucnosti (Warnings)
Zdroj: https://www.bloomberg.com/graphics/brexit-impact-tracker/

Relocations and closures
Insurance
AIG
The U.S. insurance company has set up a new company in Luxembourg for EU clients ⭢
Insurance
Admiral Group
The insurance company is moving some of its operations to Madrid and Seville to serve its European business
outside of the U.K. ⭢
Telecoms
BT
Britain’s former phone monopoly is seeking a new data protection base in the EU. ⭢
Finance
Barclays
The bank plans to move 190 billion euros of balance-sheet assets to Dublin. ⭢
Retail
C&J Clark
The seller of Clarks shoes plans to open a distribution center in continental Europe. ⭢
Exchanges
CME Group
The exchange operator is moving its $240 billion-a-day European market for short-term financing, the largest in
the region, from London to Amsterdam to guarantee continental firms can continue to use it if there is a no-deal
Brexit. It’s also moving its $15 billion-a-day foreign-exchange forwards and swaps venue to the Dutch capital. ⭢
Exchanges
Cboe Global Markets
The exchange operator is shifting most of its European equities trading to Amsterdam. ⭢
Insurance
Chubb
The insurance giant is moving its European headquarters to France ⭢
Health
Dechra Pharmaceuticals
The maker of animal medicines is looking at setting up dual testing facilities in the U.K. and EU in preparation for
Brexit. ⭢
Finance
Deutsche Bank
The bank is repatriating at least 400 billion euros of balance-sheet assets ⭢
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Media
Discovery
The U.S. broadcaster is setting up a new European HQ in the Netherlands.
Health
Elekta
The Swedish manufacturer of medical equipment has set up a legal entity in Sweden to handle regulatory and
transactional work previously done in the U.K.
Transport
Flybmi
The British regional airline went into administration, blaming Brexit uncertainty and higher fuel prices. ⭢
Insurance
Hiscox
The insurance company has set up a new base in Luxembourg ⭢
Finance
JPMorgan
The bank is moving 200 billion euros of balance-sheet assets to Frankfurt. ⭢
Insurance
Liberty Specialty Markets
The insurer is setting up its EU headquarters in Luxembourg ⭢
Insurance
Lloyd's of London
The world’s oldest insurance market has set up a new subsidiary in Brussels and is moving some roles from
London. ⭢
Publishing
Monocle
The global affairs magazine is moving its printing from the U.K. to Germany over concerns about difficulties
exporting if there’s a no-deal Brexit. ⭢
Retail
Muji
Ryohin Keikaku, which retails products under the Muji brand, is considering moving its European headquarters
out of the U.K. to Germany. ⭢
Retail
Panasonic
The company said it would move its European headquarters from the outskirts of London to Amsterdam effective
Oct. 1. ⭢
Finance
Pantheon
The private equity and infrastructure investor has set up a new base in Dublin. ⭢
Insurance
RSA Group
The insurer has established a new Luxembourg base for EU business ⭢
Industrial
Renishaw
The maker of precision measuring and calibration equipment is opening a distribution warehouse in Ireland.
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Transport
Schaeffler
The German maker of ball bearings, used in cars and the London Eye Ferris wheel, is closing two of its three U.K.
production plants, which could cut its workforce by half. ⭢
Closures: 2 sites
Health
Shionogi
The Japanese pharmaceuticals company is moving its European HQ to the Netherlands. ⭢
Consumer Electronics
Sony
The Japanese electronics group is moving its European domicile to the Netherlands. ⭢
Health
Steris
The Surgical appliances manufacturer plans to move its corporate base to Ireland from the U.K. ⭢
Finance
Stifel
The U.S. firm will buy the brokerage operations of Germany’s MainFirst Holding, ensuring that it can keep offering
financial services in the EU after Brexit. ⭢
Finance
Swissquote
The Swiss bank is planning to move its European retail business from London to Luxembourg ⭢
Retail
The Hut Group
The company, which sells beauty, wellness and luxury products online, is constructing a facility in Wroclaw,
Poland. ⭢
Finance
TransferWise
The money transfer company is opening an office in Belgium. ⭢
Insurance
Travelers
The insurance company is setting up a new subsidiary in Dublin. ⭢
Finance
UBS
The Swiss bank is moving assets worth more than 32 billion euros to Germany. ⭢
Transport
Vauxhall
The automaker is considering closing one of its two British factories. ⭢

Stockpiling
Health
Agilent
The maker of life sciences measurement equipment is stocking up on key materials.
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Transport
Airbus
The European company is stockpiling parts to maintain production rates in case of customs delays. ⭢
Health
AstraZeneca
The drugmaker is increasing its stockpile of drugs to four months from three and spending about 40 million
pounds ($51 million) to duplicate U.K.-based testing facilities that prepare products for distribution. ⭢
Food and Drink
Bacardi
The spirits company is stockpiling drinks in the U.K. ⭢
Health
Bayer
The agricultural chemicals and health giant is building up additional stocks of medicine. ⭢
Transport
Bentley
The carmaker is building up stocks of imported parts. ⭢
Engineering
Bosch
The world’s largest auto-parts maker is stocking up components in the U.K. ⭢
Transport
Brompton Bicycle
The foldable bike maker has rented a warehouse near Heathrow to store an extra month’s worth of supplies. ⭢
Energy
Centrica
The utility firm is increasing stock of EU-sourced equipment.
Food and Drink
Coca-Cola
The distributor of the fizzy drink in the U.K. is stockpiling key ingredients like concentrate. ⭢
Food and Drink
Creative Nature
The superfood firm is stockpiling hemp seed and other ingredients for its snack bars. ⭢
Chemicals
Croda International
The chemicals manufacturer is carrying about an extra 25 million pounds of extra inventory, raw materials and
finished goods. ⭢
Energy
EDF
The operator of 15 nuclear reactors in the U.K. has increased fuel stockpiles.
Transport
Eurotunnel
The channel tunnel operator is expanding its parking lot for trucks in France. ⭢
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Transport
Go Ahead
The bus and rail services operator is increasing its stock of spare parts for trains and buses coming from Europe.
Food and Drink
Greggs
The sandwich chain is stockpiling ingredients for its vegan sausage rolls. ⭢
Food and Drink
Heineken
The Dutch brewer is stockpiling thousands of pallets of goods to make sure beer taps don’t run dry. ⭢
Tobacco
Imperial
Imperial Brands, whose tobacco brands include Davidoff, will hold about 30 million pounds worth of cigarettes
to mitigate possible supply disruptions. That equates to more than 2.6 million packs of 20 cigarettes each. ⭢
Retail
Joules
The retailer of clothes, accessories and homeware is scheduling earlier product deliveries for its spring and
summer 2019 ranges, and is also renting a warehouse in Europe to aid with deliveries. ⭢
Food and Drink
LVMH
The French maker of high-end beverage brands including Moet & Chandon champagne and Hennessy cognac has
added four months of wine and spirits inventory to the U.K. ⭢
Food and Drink
Majestic Wine
The winemaker is planning to stock an extra 5 to 8 million pounds of inventory to mitigate any potential supply
chain disruption ⭢
Retail
Marks & Spencer
The retailer has raised concerns over its ability to stockpile fresh food and is reviewing the number of products
with long shelf life. ⭢
Engineering
Meggitt
The aerospace and defence group has spent 5 million pounds on building up inventory. ⭢
Health
Merck
The U.S. pharmaceutical giant may stockpile as much as six months’ worth of goods and revise trade routes in
preparation. ⭢
Food and Drink
Mondelez International
The owner of chocolate-maker Cadbury is stockpiling goods and ingredients from overseas in case of a hard
Brexit. ⭢
Food and Drink
Morrisons
The retailer is speeding up purchases of manufacturing parts, packaging and cupboard fillers. ⭢
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Food and Drink
Nestle
The world’s largest food company is stockpiling coffee in the U.K. ⭢
Health
Novartis
The drugmaker has said it’s planning to hold increased inventories of its medicines in case of a no-deal Brexit. ⭢
Food and Drink
Ocado
The online grocer is boosting inventories of mechanical spare parts. ⭢
Publishing
Pearson
The world’s largest education company is stockpiling textbooks in the U.K. ⭢
Food and Drink
Pernod Ricard
The world’s second-largest distiller is stocking up on Absolut vodka in the U.K. ⭢
Retail
Pets at Home
The pet supplier is considering increasing its inventory holding by £8 million. ⭢
Health
Pfizer
The pharmaceutical company is stockpiling medicines to secure supply ⭢
Food and Drink
Premier Foods
The maker of Bisto gravy and Mr. Kipling cakes is building an inventory of packaging materials, ingredients and
raw materials, and plans to stockpile finished goods if a no-deal outcome seems likely. ⭢
Consumer Goods
Reckitt Benckiser
The consumer goods giant, which makes products like Nurofen and Durex condoms, is building about four weeks’
worth of extra stock.
Transport
Rolls-Royce
London-based jet-engine specialist Rolls-Royce Holdings Plc, and a major supplier to planemakers, has outlined
plans to stockpile parts. ⭢
Health
Sanofi
The company has said that it is bolstering its stocks of medicines in the U.K. ⭢
Technology
ScanSource
The distributor of specialty technology products is opening a new warehouse in the U.K. to stockpile goods.
Retail
Tesco
The supermarket is working with its suppliers to improve stock-holding. ⭢
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Construction
Travis Perkins
The builders’ merchant is stocking up on raw materials. ⭢
Food and Drink
Unilever
The Anglo-Dutch consumer giant is stockpiling a few weeks’ worth of Ben & Jerry’s ice cream and Magnum
bars. ⭢
Industrial
Victrex
The maker of plastics used in smart phones and car gears is booking additional warehouse space in mainland
Europe and China, plus buying extra raw materials to boost U.K. inventories. ⭢
Retail
WH Smith
The retailer is holding extra stores of stationery, like pens, notepads and diaries. ⭢

Plans on hold
Transport
Jaguar Land Rover
The carmaker temporarily paused production at its engine factory in Wolverhampton in the run-up to
Christmas, citing Brexit as a factor contributing to fluctuating demand. ⭢
Transport
Nissan
The Japanese automaker has abandoned a plan to make the X-Trail sport-utility vehicle in Sunderland, saying
uncertainty over Brexit isn’t helping on future investment. ⭢
Containers and Packaging
Smurfit Kappa Group
Europe’s largest cardboard-box maker abandoned plans to build a 50 million-pound ($63.9 million) plant in the
U.K. The plant would have had about 50 employees. ⭢
Telecoms
Telefonica
Chief Operating Officer Angel Vila said the Spanish company will continue to hold off on an initial public
offering of its U.K. unit, O2, with uncertainty tied to Brexit. ⭢

Layoffs and staff movements
Finance
AXA
The French insurer is moving staff from the U.K. and France to Ireland. ⭢
Finance
Bank of America
The bank, which has 4,500 U.K. staff, is moving 400 jobs to Paris, mostly from London. ⭢
Staff relocation: 400
Finance
Barclays
The bank, which has 10,000 U.K. staff, has reported that it will move 150 jobs to Dublin, which will be its main
EU hub after Brexit. They are also creating 150 new roles in the Irish capital. ⭢
Staff relocation: 150
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Finance
Citigroup
The bank, which has 9,000 U.K. staff, has reported that it will move 250 jobs. ⭢
Staff relocation: 250
Finance
Credit Suisse
The bank, which has 6,600 U.K. staff, has reported that it will move 250 jobs to various EU cities. ⭢
Staff relocation: 250
Finance
Deutsche Bank
The bank, which has 9,000 U.K. staff, has reported that it will move 500 jobs to Frankfurt. ⭢
Staff relocation: 500
Finance
Goldman Sachs
The bank, which has 6,000 U.K. staff, has reported that it will move 700 jobs. ⭢
Staff relocation: 700
Finance
HSBC
The bank, which has 5,000 U.K. staff, has reported that it will move 1,000 jobs to Paris. ⭢
Staff relocation: 1,000
Finance
JPMorgan
The bank, which has 16,000 U.K. staff, has reported that it will move 400 jobs. ⭢
Staff relocation: 400
Transport
Jaguar Land Rover
Britain’s biggest carmaker plans to cut 4,500 jobs globally, representing roughly 10 percent of its workforce,
citing Brexit as an indirect factor. ⭢
Finance
Morgan Stanley
The bank, which has 6,000 U.K. staff, has reported that it will move 280 jobs to Frankfurt and Paris. ⭢
Staff relocation: 280
Finance
Nomura
The bank, which has 2,300 U.K. staff, has reported that it will move 100 jobs to Frankfurt. ⭢
Staff relocation: 100
Transport
Schaeffler
The German maker of ball bearings, used in cars and the London Eye Ferris wheel, is closing two of its three
U.K. production plants, which could cut its workforce by half. ⭢
Staff relocation: 500
Finance
Societe Generale
The bank, which has 2,000 U.K. staff, has reported that it will move 400 jobs to Paris. ⭢
Staff relocation: 400
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Finance
Standard Chartered
The bank, which has 1,800 U.K. staff, has reported that it will move 130 jobs to Frankfurt. ⭢
Staff relocation: 130
Finance
UBS
The bank, which has 5,000 U.K. staff, has reported that it will move 200 jobs. ⭢
Staff relocation: 200
Transport
Vauxhall
Since October 2017, 650 people have lost their jobs at the Ellesmere Port factory where Vauxhall Motors builds
Astra hatchbacks. ⭢
Layoffs: 650

Warnings
Transport
Airbus
CEO Tom Enders said the European aerospace giant may have to move future investments out of the U.K. in
the event of a no-deal Brexit. “Make no mistake, there are plenty of countries out there who would love to
build the wings for Airbus aircraft,” Enders said in an unprecedented video message. ⭢
Food and Drink
Associated British Foods
The maker of Ryvita crackers, Twinings tea bags and Jordans muesli has warned of food shortages if there’s no
deal, and is buying key items like food, packaging and machinery ahead of time. ⭢
Transport
Aston Martin
The carmaker has dedicated 30 million pounds of extra working capital to deal with any fallout from Brexit. ⭢
Transport
BMW
CEO Harald Krueger has said that the carmaker “would be forced to build in the Netherlands.” The company
has also said it would bring forward a four-week stoppage for routine maintenance at its Oxford factory to April
1, a few days after the U.K. is planned to leave the EU. ⭢
Transport
Babcock
The defense and nuclear contractor has taken a 10-million-pound tax hit from restructuring its aerial
emergency services businesses to comply with EU requirements. ⭢
Transport
Bentley
The carmaker’s boss said failure to reach a Brexit deal would be “quite damaging” to annual profit in the worstcase scenario, limit the company’s ability to invest and could lead to its plant closing for an additional few days
at Christmas or Easter. ⭢
Food and Drink
Birds Eye
The frozen foods brand says a no-deal Brexit will lead to price rises on its products. ⭢
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Retail
Build-a-Bear
The toy company said waning consumer confidence in the U.K. related to Brexit has hit its sales. ⭢
Retail
Burberry
The luxury fashion brand said a no-deal Brexit would increase costs of materials by tens of millions of pounds
and logistical delays would impact delivery of items.
Transport
CIE Automotive
The Spanish auto-parts maker said production in the U.K. was down 10 percent in 2018 because of Brexit
uncertainty.
Transport
Ford
The automaker is considering closing factories in Europe and has cautioned any action might be worsened in a
no-deal Brexit. ⭢
Transport
PSA Group
CEO Carlos Tavares has warned that business could face dire consequences without a deal but says that in the
event of a hard Brexit, the maker of Peugeot, Citroen and DS vehicles would enter into talks with unions in the
U.K. before taking any tough decisions on production. ⭢
Health
Philips
The Dutch health-tech company has warned that anything short of a seamless single-market customs union
could result in the shutdown of production at its baby-products factory in Suffolk. ⭢
Transport
Porsche
The German carmaker has told its U.K. customers they might have to pay as much as 10 percent more than
expected if there’s a no-deal Brexit and their imported car arrives after March 29. ⭢
Media
Reach
The publisher of the Brexit-backing Daily Express newspaper wrote down its publishing assets by 50 million
pounds, citing Brexit as a threat to ad sales. It’s also stockpiling newsprint. ⭢
Transport
Toyota
The carmaker says it anticipates halting production at its Midlands factory, which has 2,500 employees, in the
event of a no-deal Brexit. ⭢
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