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Chciałabym mówić o pięciu sprawach, w moim przekonaniu zasługujących na 
szczególna uwagę w dyskusji na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. 
 
Zacznę od nawiązania do tego, iż w debatach na temat brytyjskiego 
referendum i jego konsekwencji dominują analogie do rozwodu. Warto w tym 
kontekście dostrzec jednak istotny fakt, że mówimy o rozwodzie małżeństwa, 
które nigdy nie było małżeństwem z miłości, a raczej z rozsądku, a nawet z 
czystego interesu.  
 
Ponad czterdziestu latom  członkostwa wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej 
towarzyszyła stała antyeuropejska, albo co najmniej  eurosceptyczna 
narracja. Niestety często oparta na rozmijaniu  się z prawdą, a co najmniej 
mało obiektywna. Jeśli dodatkowo uwzględnimy przekaz polityczny z okresu 
kampanii referendalnej, to właściwie wynik referendum można uznać za 
nieoczekiwanie pozytywny.  Niemal połowa głosujących w referendum, mimo 
antyeuropejskiej indoktrynacji, zagłosowała za pozostaniem w Unii. 
Mniejszym zaskoczeniem jest w szczególności pozytywny wynik głosowania 
w Szkocji, Północnej Irlandii, Walii, Gibraltarze, Londynie i generalnie wśród 
ludzi młodych.  
 
Po drugie, obszarem konsekwencji Brexitu, ciągle czekającym na pogłębione 
studia, jest cena, jaką przyjdzie zapłacić Wielkiej Brytanii i jej obywatelom za 
rozstanie. Chociaż raczej nie ulega wątpliwości, iż Brexit oznacza 
zmniejszenie się, i polityczne i gospodarcze, zarówno wielkiej Brytanii, jak i 
Unii Europejskiej, to jednak ten koszt wydaje się dużo większy dla Wysp i ich 
mieszkańców. Mam na myśli długookresowy negatywny wpływ na 
gospodarkę brytyjską, a nie krótkookresowe negatywne  reakcje  rynków na 
wyniki referendum. Te ostatnie zmiany, widoczne w pierwszych tygodniach po 
referendum, uległy zahamowaniu w sierpniu i wrześniu. Prawdziwą ceną 
Brexitu będą jednak stopniowo narastające długookresowe koszty wyjścia z 
rynku wewnętrznego czy unii celnej.  
 
Powstaje oczywiście  pytanie, na ile skuteczne i trwałe mogą być w tym 
przypadku  takie mechanizmy stabilizujące, jak osłabienie wartości brytyjskiej 
waluty  czy szczególnie wysoki udział usług w brytyjskim eksporcie. Daniel 
Gross wskazuje na wysoki udział rynków poza unijnych w brytyjskim 
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eksporcie usług. Niestety blisko 70% eksportowanych usług to usługi 
finansowe. Prawdopodobieństwo, iż rola tych usług w przyszłości może 
zostać silnie ograniczona, jeśli   w wyniku negocjacji Brytyjczykom nie uda się 
zachować pozycji Londynu jako  centrum finansowego, w szczególności 
mechanizmu paszportu europejskiego, jest wysokie. Niektórzy eksperci 
zwracają w związku z tym uwagę na nieuchronność potrzeby przemyślenia 
modelu wzrostu na rzecz powrotu do modelu silniej opartego na rozwoju 
przemysłu przetwórczego.  
 
Wielkim obszarem podnoszącym koszty Brexitu  jest cała sfera stosunków 
zewnętrznych. Unia była platformą wykorzystywaną do budowy pozycji 
międzynarodowej Wielkiej Brytanii. Także negocjacje umów handlowych 
przez Unię prowadzone były z pozycji nieporównywalnie silniejszej niż 
przyszła pozycja Brytyjczyków negocjujących kilkadziesiąt umów o wolnym 
handlu z całym światem.  
 
To tylko przykłady obszarów, w których nie da się uniknąć 
długookresowych  kosztów opuszczenia Unii.  
 
Po trzecie, fakt, iż na własne życzenie odejdzie jedno państwo członkowskie i 
zawrzemy z nim porozumienie kształtujące przyszłe relacje, nie zmienia 
powagi innego faktu. Dla nas, dwudziestu siedmiu państw Unii, sprawą 
fundamentalną jest zrobienie wszystkiego, by nasz wspólny, choć uboższy  o 
jednego mieszkańca, dom miał się dobrze. Musimy  zabezpieczyć wszystkie 
nasze interesy, skonsolidować Unię, dokończyć rozpoczęte reformy, poprawić 
stan fundamentów. W niektórych obszarach (np. polityka obronna) bez 
Brytyjczyków będzie łatwiej. W innych powstałą  lukę trzeba będzie wypełnić. 
Będzie to też wyzwanie polityczne dla grupy państw nie należących do 
obszaru wspólnej waluty.  Musimy więc wykorzystać maksymalnie czas do 
zakończenia negocjacji z Brytyjczykami na wprowadzenie 
niezbędnych  zmian do architektury i funkcjonowania Unii dwudziestu 
siedmiu.  
 
Po czwarte, warto podjąć wysiłek zrozumienia, dlaczego  Brytyjczycy 
głosowali właśnie w taki sposób. W zasadzie, biorąc pod uwagę to, jak trudną 
do rozstrzygnięcia sprawę przedstawiono do decyzji 
obywatelom, odpowiedzialnością polityków było wyraźne poinformowanie, co 
się wydarzy, jeśli  wyjdą. Zabrakło woli politycznej, ale i refleksji obywatelskiej, 
by sprawdzić, dokąd pójdą, co przyniesie „the day  after”.  
 
Dopiero teraz pojawiają się pierwsze badania, próbujące odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego stało się, co się stało. Dla nas byłoby dobrze znać 
przyczyny takiego wyniku referendum zanim zaczniemy negocjować.  
 
Dokonany wybór miał  bardziej polityczne niż ekonomiczne podłoże. 
Zastanawia w szczególności, dlaczego Brytyjczycy opowiedzieli się przeciwko 
swobodzie przepływu osób. Liczba obywateli brytyjskich w innych państwach 
członkowskich Unii    jest mniej więcej taka sama, jak obywateli innych państw 
w Wielkiej Brytanii. Badania od lat pokazują korzyści gospodarki brytyjskiej ze 
swobody przepływu osób. Powstaje pytanie, czy chodziło o to, że pracujący w 
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Wielkiej   Brytanii korzystają z dostępu do usług publicznych w sferze 
edukacji  czy zdrowia? Czy chodziło o to, że ci zewnętrzni  obywatele Unii 
mówią po polsku na ulicy? Czy też o to, że korzystają z ulg podatkowych 
należnych tym wszystkim, którzy pracują otrzymując najniższe  możliwe 
wynagrodzenia ? Powinniśmy to wiedzieć, bo przecież umowa zaoferowana 
premierowi Cameronowi w lutym odpowiadała na najważniejsze obawy w tym 
obszarze i nie wpłynęła na wynik referendum. Lutowe porozumienie zawierało 
także gwarancje dotyczące strefy euro.  
  
I ostatnia sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to kwestia czasu. 
Odsuwanie zgłoszenia decyzji o wyjściu z Unii wydłuża okres niepewności. 
Niedobry z wielu punktów widzenia. W tej chwili już wiemy, że najwcześniej 
uruchomienie artykułu 50 Traktatu może nastąpić wiosną 2017 roku. Słychać 
już jednak głosy z Londynu, iż być może lepiej poczekać do późnej jesieni, po 
wyborach w Niemczech. Z opinii wygłaszanych przez członków gabinetu 
Premier May można wyciągnąć dość przygnębiający wniosek, iż rząd brytyjski 
daleki jest od konkretnych wyobrażeń na temat całego procesu i jego 
oczekiwanego finału. Oczekiwana jest również opinia sądowa na temat 
wewnętrznej  procedury notyfikacji decyzji o opuszczeniu Unii, w 
szczególności możliwej roli Parlamentu brytyjskiego w tym zakresie.  
 


