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Zaczynają się negocjacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 

Nie tylko  proces negocjacji będzie trudny, o nieprzewidywalnym finale. Również 

konsekwencje Brexitu nie są w pełni rozpoznane. Szczególnie te długookresowe. 

Waga gospodarcza Wielkiej Brytanii w Unii, a także rozmiary wzajemnej wymiany 

handlowej, wskazują na istotne znaczenie tego procesu dla europejskiego 

biznesu.  

 

Wielka Brytania ma deficyt towarowych obrotów handlowych z Unią oraz 

nadwyżkę w obszarze usług. Porozumienie o przyszłych relacjach z Unią, jeśli 

będzie to jakaś forma umowy o wolnym handlu, będzie więc najprawdopodobniej 

musiało wziąć pod uwagę tę specyfikę konkurencyjności gospodarki brytyjskiej. 

Warto również zauważyć, iż wbrew temu, co szczególnie  zwolennicy wyjścia 

Wielkiej Brytanii z Unii  podkreślali przed referendum, gospodarka brytyjska  jest 

znacznie bardziej uzależniona od eksportu do Unii Europejskiej niż Unia od 

eksportu na rynek brytyjski. Warto też pamiętać, iż przez blisko 45 lat tworzone 

były wspólne standardy, na których opiera się wymiana handlowa i wzajemne 

powiązania.  W ramach integrującej się Europy gospodarka brytyjska przeszła od 

związków w ramach obszaru wolnego handlu przez Unię Celną do wspólnego 

rynku. Dziś przymierza  się do marszu z powrotem.  

 

Negocjacje będą służyły znalezieniu porozumienia w sprawie opuszczenia Unii, w 

sprawie przyszłych relacji obu stron oraz okresu przejściowego, zmniejszającego 

ryzyko powstania luki prawnej między momentem opuszczenia Unii i wejścia w 

życie umowy dotyczącej przyszłości.   

 

Dobrą wiadomością jest dzisiaj na pewno fakt, że państwa członkowskie 

demonstrują bezprecedensową jedność w odniesieniu do pierwszych elementów 

negocjacji, ochrony interesów obywateli europejskich oraz rozwiązań 
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finansowych. Podobna jedność charakteryzuje związane z Brexitem relacje 

miedzy instytucjami europejskimi. Niewątpliwym wyzwaniem będzie  utrzymanie 

tej jedności, kiedy przyjdzie do negocjacji porozumienia w sprawie przyszłych 

relacji Unii i Zjednoczonego Królestwa. Różnice interesów narodowych staną  się 

bardziej znaczące.  

 

Niepokój budzi także sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii, mniej daleka od 

stabilności, nosząca zalążki trudności  politycznych, a nawet kryzysu 

konstytucyjnego. Przyspieszone wybory, które były sygnałem, iż obecny rząd jest 

zbyt słaby, by zmierzyć się z wyzwaniami Brexitu, doprowadziły do dalszego 

osłabienia większości rządzącej w parlamencie.   

 

Zarówno kampania przedreferendalna, jak i ta przed czerwcowymi wyborami, 

pokazały relatywnie słabą znajomość systemu funkcjonowania Unii Europejskiej 

zarówno wśród klasy politycznej, jak i obywateli brytyjskich. Z tego punktu 

widzenia wydaje się więc całkiem naturalne, że negocjacje będą procesem 

uczenia się Unii i otwieraniem oczu na możliwe konsekwencje jej opuszczenia, 

szczególnie te długookresowe.  

 

W lipcu zaczynają  się negocjacje obejmujące kwestie, w których pozycje 

negocjacyjne Unii i Wielkiej Brytanii są bardzo rozbieżne. Nie można wykluczyć 

ryzyka  braku porozumienia już na początku.  

 

W szczególności zwraca uwagę całkowicie rozbieżne podejście do kwestii 

związanych z sytuacją obywateli Unii Europejskiej, w tym Brytyjczyków, po 

opuszczeniu Unii przez Zjednoczone Królestwo oraz kwestii zobowiązań 

finansowych państwa opuszczającego Unię.  

 

Najprawdopodobniej na szczyt europejski już w październiku, choć nie można 

wykluczyć pewnego opóźnienia, zostanie przekazana przez Michela Barnier, 

choć wiele wskazuje na włączenie się także Parlamentu Europejskiego w ten 

proces, ocena postępu w negocjacjach. Strona europejska przyjęła bowiem, iż 

stwierdzenie dostatecznego postępu w negocjacjach pozwoli przed końcem roku 

rozpocząć  rozmowy prowadzące do określenia ramowego kształtu przyszłych 

relacji. Określenie tych ram pozwoliłoby na  negocjacje dotyczące okresów 

przejściowych. W rezultacie w 2018 roku odbywałyby się dalsze negocjacje 

finalizujące umowę o wyjściu, umowę przejściową, a także, być 
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może,  pogłębianie refleksji i nieformalnych rozmów na temat przyszłości. Umowa 

o przyszłych relacjach może być formalnie negocjowana oraz zawarta dopiero po 

wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii i uzyskaniu statusu kraju trzeciego. W 

październiku 2018 powinniśmy więc zdecydować o trzech sprawach, kształcie 

ostatecznym umowy o wyjściu, utworzenie specjalnej wspólnej komisji 

monitorującej realizacje tej umowy oraz w deklaracji politycznej wskazać ramy dla 

przyszłych relacji Unii i Królestwa.   

 

Ryzyka, które  będą towarzyszyć  negocjacjom wyjścia z Unii wiążą się m.in. z 

czynnikiem czasu. Na zawarcie umowy o wyjściu, wliczając w to także zgodę 

Parlamentu Europejskiego, proces akceptacji przez Radę Europejską, jak 

również procedury po stronie brytyjskiej mamy w tej chwili 21 miesięcy. Same 

negocjacje, jak mówiłam, powinny być zakończone do października 2018. 

Dodatkowe ryzyka to oczywiście możliwość  odejścia każdej ze stron od stołu 

negocjacyjnego. Jeśli miałoby to nastąpić, to byłoby mniej groźne na początku 

negocjacji.  

 

Warto zwrócić uwagę na rożne procedury prowadzące do wejścia w życie umowy 

o wyjściu i umowy o przyszłości. O ile ta pierwsza wymaga większości w Radzie 

oraz zgody Parlamentu Europejskiego, o tyle ta druga  będzie  umową mieszaną, 

opartą na jednomyślnej decyzji państw członkowskich oraz ratyfikacji nie tylko 

prac Parlamentu Europejskiego, ale i przez parlamenty narodowe. Nawet jednak 

w pierwszym przypadku nie można wykluczyć konsultacji przez rządy z 

parlamentami czy regionami. Istnieje więc całkiem realna możliwość 

pojawienia  się w tym procesie rożnych wąskich interesów sektorowych czy 

regionalnych. W przypadku umowy mieszanej dotyczącej przyszłości istnieje 

możliwość, w sferze kompetencji europejskich, wejścia tej umowy tymczasowo w 

życie.  

 

Okres przejściowy leży przede wszystkim w interesie Brytyjczyków. Unia określiła 

jasno swe stanowisko w tej sprawie. Jesteśmy gotowi taki okres wynegocjować, 

musi on jednak być krótki, nie przekraczać dwóch - trzech lat i nie być sposobem 

na odsuwanie w czasie trudnych problemów negocjacyjnych.  

 

Prawdopodobne wykorzystanie art. 24 WTO powinno także kierować się taką 

logiką. To oznacza porozumienie czasowe pozwalające na kontynuowanie 

istniejących taryf przez  pewien czas. Jak długi, umowa WTO nie precyzuje. 
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Prawdopodobnie do zakończenia negocjacji i wejścia nowej umowy w życie. 

Można założyć, że państwa członkowskie WTO, dla których wejście taryf 

oznaczałoby zagrożenie dla ważnych łańcuchów podażowych, będą 

zainteresowane takim rozwiązaniem.  

 

Jeśli nie będzie istniała  w momencie wyjścia, co właściwie jest przesądzone, 

umowa o wolnym handlu, wówczas nasze związki handlowe automatycznie 

wracają do poziomu podstawowych standardów WTO. Wielka Brytania 

najprawdopodobniej przyjęłaby natychmiast zewnętrzną taryfę Unii Europejskiej. 

Dzisiaj UE ma związki handlowe oparte wyłącznie na WTO ze Stanami 

Zjednoczonymi, Chinami, Japonią i Indiami. Wielka Brytania pozostanie 

członkiem WTO, bo umowa miedzy Unią i WTO  miała charakter mieszany. 

Umowy dwustronne Unii z innymi państwami trzecimi przestaną stosować się do 

Wielkiej Brytanii. Oczywiście pozostaje problem struktury indywidualnych koncesji 

taryfowych, które Wielka Brystania będzie musiała wynegocjować z 

indywidualnymi państwami członkowskimi WTO, mogą być potrzebne zmiany i 

zgoda partnerów. Można przyjąć, iż pozycja negocjacyjna Wielkiej Brytanii będzie 

w ramach WTO słabsza niż pozycja reprezentującej blisko trzydzieści państw 

członkowskich Unii.  

 

Brytyjski Minister Robin Walker powiedział mi wczoraj, że Wielka Brytania wyjdzie 

z rynku wewnętrznego i unii celnej, ale będzie chciała zachować jakąś formę unii 

celnej z EU. Mogą na przykład  zachować unijną zewnętrzną taryfę dla handlu 

towarami. Te taryfy są bardzo niskie dzisiaj, ale są tez znaczące wyjątki. Przede 

wszystkim w rolnictwie, ale też  miedzy innymi w produktach przemysłu 

samochodowego. Trudno sobie jednak wyobrazić unię celną bez respektowania 

norm i standardów rynku wewnętrznego.  

 

Dla Wielkiej Brytanii wielkim problemem w kontekście WTO jest oczywiście duże 

znaczenie sektora usług dla gospodarki brytyjskiej. GATS ma bardzo ograniczony 

zasięg. Nieco lepiej wygląda sektor usług finansowych.  

 

W Unii handel usługami odbywa się  w ramach rynku 

wewnętrznego. Brytyjska  nadwyżka w sferze usług w obrotach z Unią oznacza, 

iż handel wyłącznie na bazie WTO nie jest dla Wielkiej Brytanii najlepszym 

rozwiązaniem. Przy dużym otwarciu rynku brytyjskiego na towary z Unii, Wielka 

Brytania nie miałaby dostępu do unijnego rynku usług. Można również założyć z 
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dużym prawdopodobieństwem, iż znalezienie dla sektora usług rynku 

alternatywnego nie będzie łatwe w krótkim okresie, a właściwie niemożliwe.   

 

Jest więc wysoce prawdopodobne, że Wielka Brytania będzie dążyć do 

rozszerzonej i pogłębionej umowy o wolnym handlu z jakimiś elementami unii 

celnej.  

 

Oczywiście interesy po obu stronach będą rozbieżne, a w każdym razie różne. 

Obawiam się, że trudna do zaakceptowania dla nas brytyjska propozycja 

dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej może być elementem przetargowym 

Brytyjczyków  w negocjacjach hojnego dostępu do rynku usług. Dlatego tak 

ważne jest utrzymanie odrębności negocjacyjnej kwestii obywateli.   

 

Brytyjski biznes mówi, że w ostatnich tygodniach pojawia się w dyskusjach 

brytyjskich całkowicie dotychczas odrzucana możliwość dostępu do rynku 

wewnętrznego poprzez EEA. To jednak  oznacza akceptację czterech wolności 

rynku wewnętrznego.  

  

Luka czasowa miedzy wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii i wejściem w życiu umowy 

o przyszłych relacjach jest nieunikniona. Może ona zostać wypełniona 

porozumieniami przejściowymi. Bez nich Wielka Brytania przejdzie do ram WTO, 

które będą obowiązywać do wejścia w życie nowego porozumienia 

handlowego. Również znalezienie przez Wielką Brytanię szybko nowych rynków 

nie będzie łatwe, a nowe strumienie handlu nie skompensują utraty rynku Unii   

 

Po stronie Unii Europejskiej, dla wynegocjowania porozumienia handlowego 

będziemy potrzebować bardzo dużo woli politycznej i utrzymania jedności. 

Interesy narodowe, jak mówiłam, mogą być, a właściwie są, rożne. Nie można 

wykluczyć powtórki sytuacji z negocjacji CETA czy TTIP.  

 

Biorąc pod uwagę ogromne rozmiary naszego handlu okres pobytu w ramach 

WTO może być trudny. Właściwie dla obu stron. Oznacza cła i kontrole. Wielka 

Brytania straci korzyści z naszych około 60 umów handlowych z różnymi rączo 

krajami.  Tak więc w obszarze  handlu okres przejściowy jest ważny. Odrzucenie 

rynku wewnętrznego i unii celnej bardzo ogranicza dostępne opcje dla 

nowej  umowy. Od początku procesu wychodzenia, swoistą obsesją brytyjskiej 

klasy politycznej było uzyskanie wolności dla prowadzenia negocjacji i zawierania 
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nowych własnych umów handlowych z innymi krajami. Dlatego, odrzucano model 

związku z Turcją ze względu na chęć zawierania własnych umów. Warto jednak 

przypomnieć, że jakakolwiek umowa o wolnym handlu daje mniej korzyści niż 

rynek wewnętrzny.  

 Można również założyć, iż w trakcie  negocjacji pozycja Unii raczej utwardzi się.  

 

W międzyczasie minister finansów Wielkiej Brytanii, Philip Hammond wysyła do 

biznesu inne przesłania niż Pani Premier May. Obiecuje poprawę warunków 

funkcjonowania gospodarki brytyjskiej. Zapowiada działania prowadzące do 

zmniejszenia  niepewności i apeluje o wzrost zaufania biznesu do Wielkiej 

Brytanii. Nie ulega jednak wątpliwości, że osłabnie integracja wielu obszarów 

gospodarki Brytyjskiej  oraz indywidualnych biznesów z rynkiem wewnętrznym 

Unii.  

 

To będzie miało wpływ na inne powiązane sektory i przedsiębiorstwa. Z czasem 

będzie rósł dystans standardów, harmonizacja będzie coraz słabsza. Łańcuchy 

podażowe osłabną.  

 

Wielka Brytania może więc, jak sygnalizowałam, odbyć drogę powrotu od 

najwyższego stopnia integracji z Unią, rynku wewnętrznego, opartego na 

czterech wolnościach i dość wszechstronnej harmonizacji, do ram WTO, które 

pozwalają na handel z każdym na bazie tych samych reguł.  

 

Być może powstanie Strefa wolnego handlu obejmująca Wielką Brytanię i Unię 

Europejską, głębsza i szersza w sensie wspólnych reguł niż WTO, z większością 

taryf celnych na poziomie zero,  certyfikacją reguł pochodzenia, i wolnością w 

zawieraniu własnych umów handlowych. Jakaś forma unii celnej, przy wyjściu z 

Unii Celnej, oznaczająca wspólną zewnętrzną taryfę celną dodaną do umowy o 

wolnym handlu, oznaczająca, iż nie trzeba będzie certyfikować reguł 

pochodzenia, nie jest rozwiązaniem niemożliwym, ale trudnym do zrealizowania.  

 

Wygląda na to, że Wielka Brytania w swoich deklaracjach politycznych wybiera 

rozwiązania oparte na szybkich umowach z innymi, pewnie złej jakości z uwagi 

na tempo i niepewne co do rezultatów. Trzeba tez jednak pamiętać, że dzisiaj cła 

są dla handlu mniej istotne niż regulacje. Te ostatnie nie są łatwe do negocjacji. 

Bez względu na wszystko, nie ulega wątpliwości, że zastąpienie dzisiejszych 

związków jakąś umową o wolnym handle bardzo zmniejszy nasz wzajemny 
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handel. Oczywiście, nie sposób nie zauważyć, że Stany Zjednoczone są daleko i 

mają dużo barier regulacyjnych.  

 

Umowa o wolnym handlu z Unią oznacza zaakceptowanie unijnych standardów i 

regulacji w sektorach objętych tą umową. Będzie także potrzebny nowy 

mechanizm dla rozwiązywania sporów. Jest też oczywiste, iż EU będzie 

stosować reguły pochodzenia wobec importu z Wielkiej Brytanii.  

 

Jest wiele analiz pokazujących długookresowe konsekwencje wyjścia Wielkiej 

Brytanii z Unii Celnej. Chodzi nie tylko o cła, ale i o granice, kontrole, procedury, 

reguły pochodzenia. Chodzi o rozerwane międzynarodowe łańcuchy podażowe, 

miejsca pracy utracone, inwestycje, wzrost, o liczne szczegółowe powiązania , bo 

przecież w wielu produktach są elementy eksportowane i importowane. 

Jakakolwiek umowa handlowa  będzie bardzo złożona, a dostęp do rynków 

będzie wymagał utrzymania standardów rynku wewnętrznego Unii. Dzisiaj jest to 

rzeczywistością. W przyszłości potrzebne będą efektywne mechanizmy 

kontrolne.  

 

Przemysły, zrzeszenia przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii i UE są bardzo 

aktywne, produkują analizy, rozważają rożne warianty. W Wielkiej Brytanii biznes 

był raczej milczący przed referendum, podobno rząd przekonał przedsiębiorców 

do unikania tego typu aktywności.  Teraz są bardzo aktywni. Powstaje w Wielkiej 

Brytanii forum do rozmów z przedsiębiorcami.  

 

Najbardziej aktywnie z największym wyprzedzeniem przygotowuje się sektor 

finansowy, w zasadzie przede wszystkim do scenariusza rozwiązania typu 

hard  Brexit. Wydaje się, iż ten sektor jest przygotowany do zarządzania ryzykiem 

związanym z Brexitem.  Bardzo aktywny jest również przemysł przetwórstwa 

rolnego i żywności. Przedsiębiorcy brytyjscy, globalni działający poprzez Wielką 

Brytanię lobbują za rozwiązaniami, które nie tylko ograniczą straty, ale przede 

wszystkim nie podważą długookresowych interesów rozwojowych. To nasz 

wspólny interes.  

 


