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Odpowiedź na pytanie o to, czym różni się umowa Unii Europejskiej ze 
Zjednoczonym Królestwem w sprawie handlu i współpracy od innych umów o wolnym 
handlu, trzeba zacząć od stwierdzenia, że zwykle celem takich umów  jest 
liberalizacja obrotów. W tym przypadku jednak jest to umowa de facto redukująca 
liberalizację, bo Zjednoczone Królestwo, wielka gospodarka, dowolnie opuściła 
bezprecedensowy preferencyjny obszar gospodarczy, handlowy i polityczny i 
jednocześnie najbardziej skuteczny globalny ośrodek stanowiący normy i standardy.  

CETA nie weszła jeszcze w życie, bo trwające od 2017 roku ratyfikacje nie zostały 
zakończone. Jest jeszcze kilka państw członkowskich, które jej nie ratyfikowały, na 
przykład Niemcy, Francja, Włochy, czy Królestwo Niderlandów. Jest to bowiem 
umowa mieszana, wymagająca także ratyfikacji przez parlamenty narodowe, z uwagi 
na umieszczenie w niej również kwestii rozwiązywania sporów między państwami i 
inwestorami. Natomiast umowa z Wielką Brytanią (TCA - Trade and Cooperation 
Agreement) jest umową wyłącznie unijną i nie wymaga ratyfikacji, z wyjątkiem 
Parlamentu Europejskiego.  

Każda umowa ma swą specyfikę. W umowie brytyjskiej najbardziej bolesne dla 
przedsiębiorstw wydają się zapisy dotyczące reguł pochodzenia, bowiem tylko ich 
stosowanie daje dostęp do zerowych ceł. Bolesne także z uwagi na skalę obrotów, 
są z pewnością procedury celne czy kontrole sanitarne i fitosanitarne. Sposób 
czwarty, dotyczący podróży służbowych, nie umożliwia uwzględnienia członków 
rodziny, co mieści się na przykład w umowie z Japonią. Nie ma również w umowie 
brytyjskiej ochrony przyszłych oznaczeń geograficznych. Istniejące postanowienia o 
ochronie zawarte są w Umowie o Wyjściu.  

Prawdą jest, że zero taryf i zero kwot to lepsze rozwiązanie niż stawki celne WTO, 
wynoszące na przykład dla przetworzonych produktów spożywczych 50%, dla 



przetworzonych ryb 25%, a samochodów 10%. Niemniej jednak, handel to dużo 
więcej niż cła i kwoty.  

Wielka Brytania na własne życzenie opuściła zarówno unię celną i rynek wewnętrzny, 
ale także europejskie wspólne polityki i umowy międzynarodowe. Dzisiaj to dwa 
oddzielne rynki, obszary regulacyjne i prawne, chociaż Unia jest dla Brytyjczyków 
największym partnerem handlowym. Ponad 40% eksportu brytyjskiego trafia do Unii, 
skąd przychodzi ponad 50% towarów importowanych.  

Negocjacje były w rzeczywistości procesem minimalizacji strat.   

Dla Unii głównym celem była ochrona rynku wewnętrznego 450 mln konsumentów, a 
dla Wielkiej Brytanii odzyskanie suwerenności, polegającej na oderwaniu się od 
europejskiego prawa i roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Negocjacjom 
towarzyszyły oświadczenia intencji regulacyjnej dywergencji.   

Towary, które będą się przemieszczały między Unią i Królestwem, staną się 
przedmiotem wielu barier, formalności celnych, kontroli sanitarnych i fitosanitarnych 
oraz reguł europejskiego systemu VAT, gdyż UK nie jest już częścią unijnego 
systemu vatowskiego, przestrzegania standardów produktów, wymogów dotyczących 
etykiet, umieszczania towaru na rynku, zgód, licencji i certyfikatów. 

Najboleśniej będą to odczuwali  przedsiębiorcy, znajdujący się w łańcuchach 
podażowych. 

Wpływ wyjścia Brytyjczyków z Unii na państwa członkowskie Unii jest zapewne 
asymetryczny. Zdolności szybkiego dostosowania się do zmian też 
najprawdopodobniej są asymetryczne, nie mówiąc już o sektorach, czy 
indywidualnych firmach. W UK jest ponad 150 000 małych firm, które nigdy nie 
eksportowały poza rynek wewnętrzny. W Unii 27 jest ich zapewne kilka milionów.  

Umowa ta nie jest tylko umową handlową. Obejmuje transport, energię, współpracę 
systemów sprawiedliwości, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także warunki równej 
konkurencji w obszarze pomocy publicznej, środowiska w tym klimatu, prawa pracy. 
Naszych relacji nie kształtują cztery swobody rynku wewnętrznego, czy 
negocjowanie dostępu do rynku pracy dla pracowników. Istnieje lista zawodów, które 
będą miały dostęp z wzajemnością do europejskiego rynku pracy i ułatwienia w 
kontekście świadczenia usług. Obejmie to także usługi finansowe, ponieważ takie 
zawody znalazły się na liście.  

Bardzo polecam Konfederacji Lewiatan zaproszenie osób z Komisji Europejskiej, 
które negocjowały umowę, na seminaria wyjaśniające specyficzne szczegóły 
porozumienia.  

Mam wrażenie, ze najbliższe lata nie będą łatwe. Sądzę także, że strona brytyjska 
dopiero odkrywa konsekwencje wyjścia. Ma ono wpływ na wzrost gospodarczy, gdyż 
główny mechanizm rozwojowy to rynek wewnętrzny, wyjście z którego było 
najważniejszą sprawą .  



Jak już wspominałam, wpływ na sektory gospodarcze będzie bardzo zróżnicowany, a 
i wpływ na poszczególne przedsiębiorstwa także. 

Pewnych spraw w ogóle nie negocjowano. Na przykład współpraca w obszarze 
polityki zagranicznej i obronnej nie znalazła swego miejsca w TCA. W pewnych 
sprawach nie można się było dogadać, np. w kwestii data adequacy, czyli 
równoważności w obszarze przepływu danych, w szczególności osobowych, gdzie 
sprawa nie przekazywania ich instytucjom nieupoważnionym, czy wykorzystania dla 
celów innych niż będące przedmiotem umowy nie wywołała dostatecznego zaufania. 
Ten obszar będzie  przedmiotem dalszych negocjacji. 

Obszarem gospodarki niemal w całości pozostawionym dalszym negocjacjom są 
usługi finansowe. TCA zawiera wyłącznie minimalne zapisy dotyczące prawa do 
założenia firmy, a także klauzule ostrożnościowe. Główną bazą przyszłych relacji w 
tym obszarze będą mechanizmy równoważności oraz dobrowolna współpraca  
regulatorów.  

Ważne jest zapewne i to, że podstawą prawną dla TCA jest artykuł 217 TEU, który 
umożliwia zawieranie umów stowarzyszeniowych, więc teoretycznie dopuszczalne 
jest pokrycie w przyszłości w zasadzie całego obszaru traktatów.  

Przed nami na pewno trudne miesiące. Po stronie brytyjskiej już dostrzegane są 
polityczne konsekwencje odkrywania skutków wyjścia. Rozpoczęło się już testowanie 
niezwykle wrażliwej natury Protokołu Irlandzkiego. W tym obszarze potrzebujemy 
„gorącej linii” dla zapobiegania konfliktom o nieobliczalnych skutkach.  

Państwa pytanie o najważniejsze sprawy w agendzie europejskiej w tym dość 
symbolicznym dla odbudowy Europy roku, wymaga otwarcia puszki Pandory. W 
relacjach zewnętrznych, to i powrót Ameryki i umowa inwestycyjna z Chinami jako 
czubek góry lodowej. W sprawach wewnętrznych, to oczywiście wielki program 
reform i walki z kryzysem, wsparty bezprecedensowym budżetem i nowym źródłem 
finansowania w postaci obligacji europejskich na niespotykaną dotąd skalę. 

To także po raz pierwszy zdecydowane wejście Europy w obszar ochrony zdrowia i 
być może nowe kompetencje europejskie tej dziedzinie. Na ten cel przeznaczyliśmy 
ponad 5 mld euro w budżecie europejskim. To również budowanie odporności 
systemowej na przyszłe pandemie, inwestycje w badania naukowe, w dostępność 
leków, w nową europejską architekturę wspierającą wykrywanie, przygotowywanie i 
wspólne reagowanie na zagrożenia zdrowotne. Trzeba wspomnieć także o 
aktualizacji strategii farmaceutycznej, powołaniu agencji dla zagrożeń 
transgranicznych, o planie działań z rakiem, wykorzystaniu funduszu społecznego 
(EFS) dla wsparcia słabszych obywateli w dostępie do opieki zdrowotnej. Miejmy 
nadzieję, że sukcesem zakończy się też usprawnienie cyfrowych narzędzi 
prozdrowotnych.  

Zapowiada się po raz pierwszy, w toczącej się już kilka dekad debacie o nowych 
zasobach własnych Unii, postęp w stworzeniu nowych dochodów budżetowych Unii. 
Decyzja ta, która ma szanse na wprowadzenie od 1 stycznia 2023 roku granicznego 
mechanizmu węglowego oraz podatku cyfrowego, a następnie od 2026 roku podatku 
od transakcji finansowych, wymaga ratyfikacji przez parlamenty narodowe, także 



parlament polski. Pozwoli to na zmniejszenie składek państw członkowskich, ułatwi 
obsługę europejskiego zadłużenia i wykup obligacji.  

Najbliższe lata to także okres efektywnego stawiania czoła wyzwaniom 
klimatycznym. Nie jest to przejściowa fascynacja Europy i świata, ale priorytet 
nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to zobowiązanie się Chin do 
klimatycznej neutralności od 2060 roku, to kolejny COP26 (doroczna konferencja 
ONZ w/s zmian klimatu) w Glasgow w tym roku. Wyzwania te wymagają wzmożenia 
działań dotyczących wszystkich aspektów naszego życia. Musimy nadal podejmować 
wielki wspólny wysiłek budowania świadomości społecznej i indywidualnej, edukacji, 
komunikacji oraz biznesowego zaangażowania. Jest wiele bardzo konkretnych spraw 
do zrobienia w Polsce dla poprawy jakości naszego życia, od modernizacji budynków 
na wielką skalę, po zdecydowane odejście od węgla.  

Przewidziane jest wsparcie z budżetu europejskiego dla państw członkowskich (o 
szczególnie wysokich kosztach) w celu wprowadzenia Zielonego Ładu. Mechanizm 
Sprawiedliwej Transformacji i towarzyszący mu Fundusz, uwarunkowany 
przyłączeniem się do realizacji w 2050 roku europejskiego celu neutralności 
klimatycznej oznacza wsparcie dla szczególnie zaniedbanych regionów. Wsparcie 
dla zielonej transformacji wykracza zdecydowanie poza wspomniany fundusz, 
obejmuje środki w ramach rożnych instrumentów finansowych, także z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego.  

Nowy fundusz odporności i odbudowy obejmujący okres 2021-23 z płatnościami do 
2026 roku i środkami zaliczkowymi na poziomie 13%, zawierający i granty i korzystne 
pożyczki, będzie powiązany z programami gospodarczymi państw członkowskich. 
Finansowaniem zostaną objęte cztery obszary: Zielony Ład, transformacja cyfrowa, 
innowacyjność, spójność, zdrowie, edukacja. Programy krajowe będą przechodziły 
procedurę akceptacji z udziałem Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz Rady i  
powiązane będą z mechanizmem praworządności. Warto pamiętać, że Polska 
skorzysta w ciągu najbliższych lat ze wsparcia unijnego w wysokości 172 mld euro w 
cenach bieżących w ramach swojej koperty narodowej. To 8,5% wsparcia dla 
wszystkich państw członkowskich.  

Jako obywatelka mam wielkie oczekiwanie, że polskie władze zaprzestaną swych 
antyeuropejskich działań, systemowego łamania praworządności, ograniczania 
niezależności sadownictwa, nierespektowania wyroków Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, nagonki na obywateli z grupy LGBT, łamania praw człowieka w 
odniesieniu do kobiet.  

Polska dramatycznie zmarginalizowała swoją tradycyjną rolę w kształtowaniu relacji z 
Ukrainą czy Białorusią, gdzie to Litwa grała pierwsze skrzypce na „podwórku 
unijnym”.   

Niestety Polska jest też coraz częściej kojarzona z chmurami czarnego dymu i 
szczątkową wolą reformowania tego stanu rzeczy. To właśnie Polska naciska 
najczęściej  na hamulec podczas ważnych debat europejskich. Stosunek 
przedstawicieli polskiego rządu do równości płci, czy wręcz paniczne reakcje na 
wszelkie akty prawne, w których pojawia się słowo „gender", blokowanie w tym 
kontekście dokumentów dotyczących relacji z Afryką, czy sztucznej inteligencji - to 



tylko przykłady ułatwiające postrzeganie Polski jako coraz słabiej pasującej do Unii. 
Jeśli dodać do tego narrację obecnej władzy na temat Brukseli, która uwzięła się na 
Polskę, narrację domagającą się „prawa do nieprzestrzegania prawa”, brak woli do 
porozumienia z Brukselą towarzyszący podkopywaniu roli instytucji demokratycznego 
państwa prawa, to wszystko razem rzeczywiście sprawia wrażenie, że przestajemy 
spełniać kryteria członkostwa.  

Z badań ECFR (European Council on Foreign Relations) wynika, że Polska jest, wraz 
z Węgrami, najbardziej rozczarowującym krajem w Unii. Odgrywa rolę znacznie 
poniżej swego potencjału.  

Co mógłby zrobić biznes w tym kontekście ? We wszelkich kontaktach z 
przedstawicielami rządu domagać się adekwatnej obecności w Unii, ale musi też i 
sam aktywniej działać na podwórku europejskim. Nie ma żadnego powodu, by na 
ponad 12 tysięcy zarejestrowanych przedstawicieli grup interesu tylko 130 
reprezentowało interesy polskiego biznesu. Boksujemy poniżej naszej wagi. 

Biznes musi włączyć się w powstrzymanie postępującej marginalizacji politycznej 
Polski, podbudowanej rosnącym brakiem zaufania do naszego kraju jako państwa 
członkowskiego.  

 

 


