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BREXIT – TŁO EKONOMICZNE 
I SPOŁECZNE

Karolina Konopczak*

W  referendum	przeprowadzonym	 23	 czerwca	 2016  r.	
Brytyjczycy	 zadecydowali	 o  wystąpieniu	 ich	 kraju	 z  Unii	
Europejskiej,	 co	 jest	 wydarzeniem	 bez	 precedensu	
w dotychczasowej	historii	Wspólnoty	(jedyne	wcześniejsze	
przypadki	wystąpienia	dotyczyły	Grenlandii,	tj.	autonomicz-
nego	 terytorium	 zależnego	 Danii,	 oraz	 Algierii,	 tj.	 byłego	
terytorium	zamorskiego	Francji).	

Gospodarcze	skutki	decyzji	o wyjściu	z UE	(tzw.	Brexit)	są	
trudne	 do	 przewidzenia.	 Bezpośrednim	 efektem	 wyników	
referendum	była	 deprecjacja	 funta	 brytyjskiego	 o  10%	 do	
poziomu	najniższego	od	1985 r.	W krótkim	okresie	można	
spodziewać	 się	 negatywnych	 konsekwencji	 również	 dla	
gospodarki	realnej,	jako	że	w okresie	przejściowym	(dwa	lata	
od	 momentu	 powiadomienia	 Rady	 Europejskiej	 na	 temat	
decyzji	o wystąpieniu	z UE)	niepewność	co	do	ram	dalszej	
współpracy	z UE	będzie	zniechęcała	do	inwestycji	w Wielkiej	
Brytanii,	 w  szczególności	 inwestycji	 bezpośrednich.	 Ze	
względu	na	deprecjację	funta	prawdopodobne	jest	również	
przyspieszenie	inflacji,	co	w połączeniu	z potencjalnym	osła-
bieniem	wzrostu	może	prowadzić	do	stagflacji.	Konsekwen-
cje	Brexitu	w dłuższym	horyzoncie	czasowym	zależeć	będą	
od	wielu	czynników,	w tym	od	przyjętego	modelu	współpra-
cy	 z  UE	 oraz	 od	 cenowej	 i  produktowej	 konkurencyjności	
gospodarki	brytyjskiej	 (w  szczególności	na	 rynkach	wscho-
dzących).	Jednak	zgodnie	z szacunkami	większości	ekonomi-
stów	 skutki	 Brexitu	 będą	 negatywne	 zarówno	 w  krótkim	
(w granicach	2-3%	PKB),	jak	i w długim	okresie	(w granicach	
6-8%	PKB)1.	W dłuższej	perspektywie	dodatkowym	źródłem	
niepewności	będą	polityczne	implikacje	wystąpienia	z UE.	Ze	
względu	na	duże	zróżnicowanie	geograficzne	wyników	refe-
rendum,	w szczególności	między	jednostkami	wchodzącymi	
w	 skład	 Zjednoczonego	 Królestwa,	 istnieje	 ryzyko	wzrostu	

tendencji	 separatystycznych	 w  Szkocji	 i  Irlandii	 Północnej	
(w  przeciwieństwie	 do	 Anglii	 i  Walii,	 w	 których	 większość	
mieszkańców	 opowiedziała	 się	 za	 pozostaniem	 w  UE),	
a w konsekwencji	„bałkanizacji”	kraju.	

Zwycięskie	dla	zwolenników	Brexitu	referendum	można	
rozpatrywać	z perspektywy	politologicznej	jako	wynik	walki	
politycznej	 prowadzonej	 między	 partiami	 oraz	 frakcjami	
partii	–	z jednej	strony	Partią	Pracy	i częścią	Partii	Konserwa-
tywnej	 pod	 przywództwem	 ówczesnego	 premiera	 Davida	
Camerona	jako	zwolennikami	pozostania	w UE,	a z drugiej	
–	Partią	Niepodległości	Zjednoczonego	Królestwa	oraz	czę-
ścią	Partii	Konserwatywnej	skupioną	wokół	takich	polityków,	
jak	Michael	Gove,	Boris	Johnson	czy	Iain	Duncan	Smith.	Nie-
zadowolenie	dużej	części	społeczeństwa,	które	zostało	zago-
spodarowane	politycznie	przy	okazji	referendum,	wydaje	się	
mieć	 jednak	 głębsze	 podłoże	 ekonomiczne	 i  społeczne.	
Celem	artykułu	 jest	 próba	analizy	przyczyn	podjęcia	przez	
Brytyjczyków	 decyzji	 o  wyjściu	 z  Unii	 Europejskiej	 w  szer-
szym	kontekście.	W szczególności	omówione	zostaną	struk-
turalne	problemy	gospodarki	brytyjskiej,	które	uwidoczniły	
się	podczas	kryzysu	finansowego	i stały	się	podstawą	anty-
unijnej	retoryki	w debacie	poprzedzającej	referendum.	Przed-
stawione	i poddane	analizie	ekonomicznej	będą	argumenty	
wysuwane	przez	zwolenników	wystąpienia	Wielkiej	Brytanii	
z UE	oraz	podjęta	zostanie	próba	wyjaśnienia,	dlaczego	zna-
lazły	one	podatny	grunt	w społeczeństwie	brytyjskim.	

Przebieg kryzysu finansowego w gospodarce brytyjskiej 
– czynniki koniunkturalne i strukturalne

Wielka	Brytania	była	jednym	z krajów	wysoko	rozwinię-
tych	najsilniej	dotkniętych	przez	kryzys	finansowy.	W dru-
giej	połowie	2008 r.,	po	ponad	15	 latach	nieprzerwanego	
wzrostu	w tempie	niemal	3%	średnio	rocznie,	gospodarka	
brytyjska	wkroczyła	w  fazę	najgłębszej	 recesji	od	 II	wojny	
światowej	(wykres	1).	Skumulowana	utrata	produktu,	licząc	
od	górnego	do	dolnego	punktu	zwrotnego	cyklu,	wyniosła	
niemal	7	pkt.	proc.	–	najwięcej	wśród	krajów	grupy	G7,	dla	
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Wykres 1

Tempo wzrostu PKB Wielkiej Brytanii  
po II wojnie światowej

Źródło: Office for National Statistics.

Wykres 3

Przebieg recesji i okresów ożywienia w gospodarce 
Wielkiej Brytanii 

Uwagi: Wykres przedstawia indeksy realnego PKB. 

Źródło: OECD.

Wykres 4

Wkład (w pkt. proc.) popytowych składowych PKB do 
wzrostu gospodarki Wielkiej Brytanii w latach 2000-2015

Źródło: Eurostat. Obliczenia własne. 

Wykres 2

Przebieg kryzysu finansowego w wybranych  
gospodarkach wysoko rozwiniętych

Uwagi: Wykres przedstawia indeksy realnego PKB. 

Źródło: OECD.

których	 średnia	 wyniosła	 5	 pkt.	 proc.	 (wykres  2).	 Tym	
samym	 kryzys	 pochłonął	 znaczną	 część	 zysków	wypraco-
wanych	w czasach	dobrej	koniunktury	–	w połowie	2009 r.	
PKB	obniżył	się	do	poziomu	z 2005 r.	

Recesja	była	w głównej	mierze	efektem	transmisji	szo-
ków	 zewnętrznych.	 Zgodnie	 z  szacunkami	 Banku	 Anglii2 
szoki	zewnętrzne	odpowiadały	za	dwie	trzecie	utraty	pro-
duktu,	przy	czym	główne	znaczenie	miały	szoki	finansowe	
oraz	podażowe	(w szczególności	cen	surowców),	zaś	szoki	

popytowe	(spadek	wymiany	handlowej)	odpowiadały	tylko	
za	20%	tego	efektu.	Wśród	szoków	finansowych	szczególną	
rolę	 odgrywał	 kanał	 bankowy.	 Większość	 strat	 (około	
trzech	 czwartych)	 brytyjskich	 banków	 w  okresie	 kryzysu	
była	wynikiem	utraty	wartości	aktywów	związanych	z pod-
miotami	zlokalizowanymi	poza	Wielką	Brytanią3.	Straty	te	
miały	następnie	przełożenie	na	ograniczenie	akcji	kredyto-
wej,	 stanowiąc	 tym	 samym	 kanał	 transmisji	 szoków	
zewnętrznych	do	gospodarki	brytyjskiej.
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	Poluzowanie	polityki	pieniężnej	(w tym	program	zaku-
pu	 aktywów	 przez	 bank	 centralny)	 oraz	 bodziec	 fiskalny	
złagodziły	 nieco	 skutki	 recesji	 gospodarczej.	W  początko-
wej	fazie	(lata	2010-2012)	ożywienie	w gospodarce	Wielkiej	
Brytanii	było	jednak	słabsze	niż	w innych	krajach	rozwinię-
tych,	aczkolwiek	okazało	się	trwałe	i w latach	2013-2015	jej	
średnio	 roczne	 tempo	 wzrostu	 było	 najwyższe	 w  grupie	
krajów	G7.	Powrót	PKB	do	poziomu	sprzed	kryzysu	 trwał	
jednak	niemal	6	lat	–	dwa	razy	dłużej	niż	miało	to	miejsce	
w  przypadku	 recesji	 na	 początku	 lat	 80.	 i  90.	 XX	 wieku	
(wykres	3).	Głównym	motorem	ożywienia	było	spożycie	kra-
jowe,	 przede	wszystkim	 konsumpcja	 prywatna	 (wykres	 4),	
finansowana	 wzrostem	 zadłużenia	 i  spadkiem	 stopy	
oszczędności.	Z wyjątkiem	roku	2011	kontrybucja	eksportu	
netto	do	wzrostu	gospodarczego	była	ujemna.	

W dwóch	obszarach	–	rynku	pracy	oraz	wymiany	mię-
dzynarodowej	 –	 przebieg	 kryzysu	 finansowego	 w  gospo-
darce	Wielkiej	Brytanii	był	nietypowy	na	tle	krajów	wysoko	
rozwiniętych.	 Dostosowania	 na	 brytyjskim	 rynku	 pracy	 –	
w przeciwieństwie	do	 innych	gospodarek,	 jak	 i wcześniej-
szych	recesji	–	miały	w większym	stopniu	charakter	cenowy	
niż	 ilościowy.	 Stopa	 bezrobocia	 wzrosła	maksymalnie	 do	
8,3%,	podczas	gdy	w USA	do	10%,	zaś	średnio	w UE	prze-
kroczyła	12%	(wykres	5).	Bezrobocie	wzrosło	również	mniej	
niż	w następstwie	recesji	na	początku	lat	80.	i 90.	XX	wieku	
(wykres	 6),	 mimo	 iż	 skumulowana	 utrata	 produktu	 była	
wówczas	 znacznie	 mniejsza	 (odpowiednio	 2,9	 pkt.	 proc.	
i 1,4	pkt.	proc.).	

Rynek	pracy	w okresie	kryzysu	finansowego	charaktery-
zowały	 natomiast	 silne	 dostosowania	 cenowe.	 Ich	 skala	
była	 znaczna	 zarówno	 w  perspektywie	międzynarodowej	
(wykres	7),	jak	i historycznej	(wykres	8).	W ciągu	pierwszych	
pięciu	 lat	 od	 rozpoczęcia	 kryzysu	 realne	 płace	w Wielkiej	
Brytanii	spadły	o ok.	8,5%,	podczas	gdy	w większości	kra-
jów	UE	oraz	w Stanach	Zjednoczonych	powróciły	do	pozio-
mu	 sprzed	 kryzysu4.	 Średnie	wynagrodzenie	 obniżyło	 się	
mimo	zmian	w strukturze	zatrudnienia,	w której	zwiększył	
się	 udział	 lepiej	 opłacanych	 pracowników	wykwalifikowa-
nych5.	Jedna	trzecia	pracowników	doświadczyła	spadku	lub	
zamrożenia	 płacy	 nominalnej,	 a  dodatkowo	 około	 jedna	
trzecia	 –	 wzrostu	 niższego	 niż	 inflacja6.	 Szacunki	 OECD	
wskazują,	 iż	 płace	 realne	 w  ujęciu	 godzinowym	 były	
w 2015 r.	o ponad	jedną	czwartą	niższe	niż	przy	założeniu	
kontynuacji	tendencji	wzrostowej	sprzed	kryzysu7.	Tenden-
cje	te	dotyczyły	w podobnym	stopniu	wszystkich	grup	decy-
lowych,	w  związku	 z  czym	nie	doszło	do	 zwiększenia	nie-
równości	 dochodowych8.	 W  największym	 stopniu	 spad-
kiem	dotknięte	były	jednak	najmłodsze	kohorty	–	skumulo-
wany	spadek	płacy	 realnej	w pierwszych	pięciu	 latach	od	
rozpoczęcia	 kryzysu	wyniósł	w  grupach	wiekowych	 18-24	
lata	 oraz	 25-29	 lat	 odpowiednio	 15%	 i  12%9.	 Najwyższy	
spadek	wynagrodzenia	 realnego	odnotowano	w  sektorze	
usług10.

W  literaturze	 pojawiło	 się	 szereg	 hipotez	 dotyczących	
przyczyn	dominacji	dostosowań	cenowych	nad	ilościowymi	
na	 brytyjskim	 rynku	 pracy	 podczas	 kryzysu	 finansowego.	
Badania	Gregga	i in.11	wskazują	na	istotne	zmiany	w płaco-
wej	krzywej	Phillipsa	na	przestrzeni	ostatnich	15	lat,	kiedy	

to	dwukrotnie	wzrosła	reaktywność	płac	realnych	na	zmia-
nę	poziomu	bezrobocia.	Blanchflower	i Machin12	upatrują	
przyczyn	tego	zjawiska	w malejącym	stopniu	uzwiązkowie-
nia	 w  gospodarce	 brytyjskiej,	 który	 w  latach	 2000-2013	
spadł	z niemal	30%	do	25,6%	(w sektorze	prywatnym	z pra-
wie	19%	do	nieco	powyżej	14%,	a w publicznym	z 60%	do	
55%).	 Za	 podstawową	 przyczynę	 bezprecedensowego	
spadku	płac	realnych	uznawana	jest	w	literaturze	substytu-
cja	kapitału	czynnikiem	pracy	w procesie	produkcji,	 która	
dokonała	się	w Wielkiej	Brytanii	od	czasu	kryzysu	finanso-
wego13.	W okresie	tym	przedsiębiorstwa	wykazywały	więk-
szą	skłonność	do	zwiększania	liczby	pracowników	niż	inwe-
stowania	 w  kapitał	 czy	 nowe	 technologie.	 Skłonność	 ta	
w dużej	mierze	wynikała	ze	zmiany	relacji	cenowych	mię-
dzy	kapitałem	a pracą.	Mimo	bardzo	niskiej	stopy	procen-
towej	 koszt	 kapitału	w  czasie	 kryzysu	wzrósł	 o  ok.	 2	 pkt.	
proc.,	do	8%14.	Z drugiej	strony,	dzięki	dużej	migracji	pra-
cowników	do	Wielkiej	Brytanii,	w szczególności	po	rozsze-
rzeniu	 Unii	 Europejskiej	 w  2004  r.	 (w  latach	 2004-2015	
migracja	 netto	 utrzymywała	 się	 na	 poziomie	 ok.	 250	 tys.	
osób	średnio	rocznie),	wzrosła	dostępność	taniej	siły	robo-
czej15.	 Wyniki	 badań	 Nickella	 i  Saleheen16	 wskazują,	 iż	
wzrost	imigracji	miał	istotnie	ujemny,	aczkolwiek	nieznacz-
ny,	 wpływ	 na	 poziom	 wynagrodzeń	 w  Wielkiej	 Brytanii	
(wzrost	udziału	imigrantów	w liczbie	pracowników	ogółem	
o 10	pkt.	proc.	prowadzi	do	spadku	nominalnego	wynagro-
dzenia	o 0,3%).	Efekt	ten	jest	największy	w przypadku	nie-
wykwalifikowanych	 lub	 nisko	wykwalifikowanych	 pracow-
ników	sektora	usług	 (wzrost	udziału	 imigrantów	o 10	pkt.	
proc.	powoduje	niemal	2%	spadek	wynagrodzenia).	

Substytucja	 przez	 firmy	 kapitału	 pracą	 przyczyniła	 się	
również	 do	bardzo	 słabego	wzrostu	wydajności	 pracy	po	
kryzysie	 finansowym	(wykres	9).	W  latach	2008-2015	pro-
duktywność	w gospodarce	brytyjskiej	rosła	w tempie	0,3%	
średnio	rocznie	przy	średniej	w grupie	krajów	G7	w wyso-
kości	ok.	1%.	Na	początku	kryzysu	spadek	produktywności	
wynikał	–	podobnie	jak	w innych	gospodarkach	–	ze	stoso-
wanej	przez	pracodawców	strategii	niezwalniania	pracow-
ników	 mimo	 spadku	 produkcji	 (labour hoarding)	 w  celu	
uniknięcia	późniejszych	kosztów	ponownej	rekrutacji.	Prze-
dłużająca	się	stagnacja	w zakresie	produktywności	wskazu-
je	 jednak	na	niedoinwestowanie	gospodarki,	 co	pogarsza	
jej	 perspektywy	 rozwojowe	 w  średnim	 i  długim	 okresie.	
Z tego	względu	rząd	brytyjski	zadecydował	o serii	podwy-
żek	płacy	minimalnej	począwszy	od	kwietnia	2016 r.	(doce-
lowo	w  2020  r.	ma	 ona	 stanowić	 ok.	 60%	medianowego	
wynagrodzenia).	 W  założeniu	 wzrost	 kosztów	 pracy	 ma	
skłonić	 pracodawców	 do	 zwiększenia	 nakładów	 w  celu	
podniesienia	 produktywności	 pracowników,	 jednak	 zgod-
nie	z szacunkami	Office	for	Budget	Responsibility17	wzrost	
produktywności	 z  tego	 tytułu	 będzie	 nieznaczny	 (wydaj-
ność	pracy	wyższa	o 0,3%	w 2020 r.)	i będzie	w dużej	mie-
rze	efektem	statystycznym,	wynikającym	ze	zwolnień	naj-
mniej	produktywnych	pracowników.

W przeciwieństwie	do	wielu	innych	krajów	rozwiniętych	
ożywienie	 w  gospodarce	 brytyjskiej,	 które	 nastąpiło	 po	
kryzysie	finansowym,	nie	przyniosło	trwałej	poprawy	salda	
bilansu	obrotów	bieżących	(wykres	10).	Mimo	niemal	20%	
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Wykres 5

Stopa bezrobocia (w %) w wybranych gospodarkach 
wysoko rozwiniętych w latach 2006-2015

Źródło: OECD.

Wykres 6

Stopa bezrobocia (w %) w Wielkiej Brytanii  
w latach 1971-2015

Źródło: Office for National Statistics.

Wykres 7

Średnie wynagrodzenia realne w wybranych gospo-
darkach wysoko rozwiniętych w latach 2000-2015

Uwagi: Wykres przedstawia indeksy (rok 2000 = 100). Wynagrodzenia 
nominalne zostały zdeflowane inflacją CPI. 

Źródło: OECD.

Wykres 8

Średnie wynagrodzenia realne w Wielkiej Brytanii  
w latach 1970-2015

Uwagi: Wykres przedstawia indeks (rok 1970 = 100). Wynagrodzenia 
nominalne zostały zdeflowane inflacją CPI. 

Źródło: Office for National Statistics.

deprecjacji	funta	(wykres	11)	brytyjski	eksport	rósł	po	kry-
zysie	w najniższym	tempie	wśród	krajów	grupy	G7	(wykres 12),	
a  od	 2012  r.	 stale	 w  tempie	 niższym	 od	 tempa	 importu	
(wykres	 13),	 prowadząc	 do	 ujemnej	 kontrybucji	 eksportu	
netto	do	wzrostu	PKB.	W 2012 r.	do	deficytu	w wymianie	
handlowej	dołączyło	ujemne	saldo	dochodów,	pogłębiając	
nierównowagę	na	rachunku	obrotów	bieżących	do	rekor-
dowego	poziomu	 -6,77%	PKB	w  I  kwartale	2016  r.	 Jest	 to	

najwyższa	wartość	od	1948 r.	(odkąd	prowadzone	są	staty-
styki	 w  tym	 zakresie)	 i  jednocześnie	 najwyższy	 obecnie	
deficyt	w stosunku	do	PKB	wśród	krajów	wysoko	rozwinię-
tych	i drugi	co	do	wartości	bezwzględnej	(po	USA).	

Pogłębiający	się	w czasie	kryzysu	deficyt	na	rachunku	
obrotów	bieżących	Wielkiej	Brytanii	można	do	pewnego	
stopnia	wytłumaczyć	czynnikami	natury	koniunkturalnej,	
m.in.	słabym	wzrostem	głównych	rynków	eksportowych	
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Wykres 9

Produktywność pracy w wybranych gospodarkach 
wysoko rozwiniętych w latach 2000-2015

Uwagi: Wykres przedstawia indeksy (rok 2000 = 100). 

Źródło: OECD.

Wykres 10

Saldo bilansu obrotów bieżących w wybranych gospodar-
kach wysoko rozwiniętych w latach 2000-2016 (w % PKB)

Źródło: OECD.

Wykres 11

Kurs dolara względem funta  
w latach 2006-2015

Źródło: Bank of England.

Wykres 12

Eksport wybranych gospodarek wysoko rozwiniętych 
w latach 2000-2015

Uwagi: Wykres przedstawia indeksy (rok 2000 = 100). 

Źródło: OECD.

oraz	wysoką	dynamiką	spożycia	krajowego,	napędzającą	
wzrost	 importu.	 Słabość	 brytyjskiego	 eksportu	 wydaje	
się	jednak	po	części	wynikać	również	z przyczyn	struktu-
ralnych.	 Od	 lat	 90.	 XX	 wieku	Wielka	 Brytania	 systema-
tycznie	traciła	konkurencyjność	cenową,	w szczególności	
wobec	 Niemiec	 i  Stanów	 Zjednoczonych	 (wykres	 14),	
a w konsekwencji	malał	 jej	udział	w  światowym	handlu	
(niemal	o połowę	od	końca	lat	90.,	tj.	najbardziej	wśród	

krajów	grupy	G7).	Co	więcej,	podczas	kryzysu	finansowe-
go,	 mimo	 bardzo	 osłabionej	 dynamiki	 wynagrodzeń,	
jednostkowe	 koszty	 pracy	 wzrosły,	 w  szczególności	
w przetwórstwie	(wykres	15),	czego	przyczyn	można	upa-
trywać	 głównie	 w  spadku	 wydajności	 pracy.	 W  konse-
kwencji	deprecjacja	funta	na	przełomie	2008	r.	i 2009 r.	
miała	 tylko	nieznaczne	przełożenie	na	konkurencyjność	
brytyjskiego	eksportu.	
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Wykres 13

Import wybranych gospodarek wysoko rozwiniętych 
w latach 2000-2015

Uwagi: Wykres przedstawia indeksy (rok 2000 = 100). 

Źródło: OECD.

Wykres 14

Realne efektywne kursy walutowe wybranych gospo-
darek wysoko rozwiniętych w latach 1994-2015

Uwagi: Wykres przedstawia indeksy (rok 1994 = 100). Kurs nominalny 
został zdeflowany jednostkowymi kosztami pracy. Kurs efektywny 
został policzony jako średnia ważona dla 18 partnerów handlowych. 

Źródło: Eurostat.

Wykres 15

Jednostkowe koszty pracy w przetwórstwie w wybranych 
gospodarkach wysoko rozwiniętych w latach 2008-2015

Uwagi: Wykres przedstawia indeksy (rok 2008 = 100). 

Źródło: OECD.

Wykres 16

Udział usług w eksporcie w wybranych gospodarkach 
wysoko rozwiniętych w latach 2000-2015

Źródło: OECD.

Oprócz	 niskiej	 konkurencyjności	 cenowej	 względem	
innych	 gospodarek	 rozwiniętych,	 problemem	 jest	 również	
konkurencyjność	 produktowa.	 W  ostatnich	 dwudziestu	
latach	w strukturze	eksportu	(wykres	16),	i w konsekwencji	
w  strukturze	 brytyjskiej	 gospodarki	 (wykres	 17),	 systema-
tycznie	maleje	–	w przeciwieństwie	do	innych	krajów	wysoko	
rozwiniętych	–	znaczenie	przemysłu	na	korzyść	usług.	Mimo	

rządowego	 planu	 na	 rzecz	 reindustrializacji	 wdrożonego	
w 2011 r.18	udział	przetwórstwa	w wartości	dodanej	nadal	
spadał	 (do	 poziomu	 poniżej	 10%,	 co	 stanowi	 najmniejszy	
udział	wśród	 krajów	 grupy	G7).	 Zatrudnienie	w przemyśle	
obniżyło	się	od	początku	lat	90.	XX	wieku	o połowę.	Ujawnio-
ne	przewagi	komparatywne	brytyjskiego	eksportu	obejmują	
usługi	 biznesowe	 (finansowe,	 księgowe,	 prawnicze)	 oraz	
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Wykres 17

Udział przemysłu w wartości dodanej w wybranych 
gospodarkach wysoko rozwiniętych w latach 1995-2014

Źródło: OECD.

Wykres 18a

Eksport Wielkiej Brytanii i Niemiec do Chin  
w latach 1990-2015

Uwagi: Wykresy przedstawiają indeksy (rok 1990 = 100). 

Źródło: Eurostat.

Wykres 18b

Eksport Wielkiej Brytanii i Niemiec do Indii  
w latach 1990-2015

Uwagi: Wykresy przedstawiają indeksy (rok 1990 = 100). 

Źródło: Eurostat.

Wykres 18c

Eksport Wielkiej Brytanii i Niemiec do Brazylii  
w latach 1990-2015

Uwagi: Wykresy przedstawiają indeksy (rok 1990 = 100). 

Źródło: Eurostat.

markowe	 dobra	 konsumpcyjne19.	 Tym	 samym,	 konkuren-
cyjność	 produktowa	Wielkiej	 Brytanii	 dla	 krajów	 rozwijają-
cych	 się	 była	mniejsza	 niż	 dla	 innych	 krajów	 rozwiniętych	
(w szczególności	Niemiec),	których	przewagi	komparatywne	
obejmują	dobra	kapitałowe,	niezbędne	na	etapie	industria-
lizacji.	W  związku	 z  tym	 eksport	Wielkiej	 Brytanii	 na	 rynki	
gospodarek	 wschodzących	 odznaczał	 się	 –	 szczególnie	 po	
2000 r.	–relatywnie	słabą	dynamiką	(wykres	18).	

Strukturalne problemy gospodarki brytyjskiej  
jako podstawa argumentacji antyunijnej

Strukturalne	problemy	gospodarki	brytyjskiej	dotyczą-
ce	 rynku	 pracy	 (spadek	 wynagrodzeń	 realnych	 i  produk-
tywności	 pracy)	 oraz	 wymiany	 międzynarodowej	 (utrata	
konkurencyjności	cenowej	 i produktowej),	które	przybrały	
na	 sile	 podczas	 kryzysu	 finansowego,	 stały	 się	 podstawą	
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argumentacji	 zwolenników	 wystąpienia	 Wielkiej	 Brytanii	
z Unii	Europejskiej.	Wskazywali	oni	na	Brexit	jako	na	szansę	
na	 poprawę	 bilansu	 handlowego	 w  wyniku	 uwolnienia	
gospodarki	 spod	unijnych	barier	 regulacyjnych20,	 a  także	
na	szybsze	niż	w ramach	UE	wynegocjowanie	porozumień	
o  wolnym	 handlu	 z  krajami	 rozwijającymi	 się	 i  zajęcie	
w kontaktach	handlowych	z nimi	pozycji	lidera21.	Dodatko-
wo	 konkurencyjność	 cenową	 brytyjskiego	 eksportu	miała	
–	ich	zdaniem	–	poprawić	deprecjacja	funta	po	zwycięskim	
wyniku	referendum22.	Z drugiej	strony,	wskazywali	oni	na	
imigrację	jako	na	główną	przyczynę	stagnacji	wynagrodzeń	
realnych	oraz	 znaczne	obciążenie	dla	 systemu	świadczeń	
społecznych23,	 zaś	 wystąpienie	 z  UE	 przedstawiali	 jako	
receptę	 na	 zmniejszenie	 tempa	 imigracji	 oraz	 większą	
selektywność	 jej	 kryteriów24.	 Padały	 również	 argumenty	
dotyczące	 pozytywnych	 skutków	 fiskalnych	 w  związku	 ze	
zniesieniem	składki	Wielkiej	Brytanii	do	budżetu	UE	(rzeko-
me	350	mln	funtów	tygodniowo25).	

Jednocześnie	można	przedstawić	wiele	kontrargumen-
tów	do	tez	zwolenników	Brexitu.	Wprawdzie	wyjście	z UE	
umożliwi	 Wielkiej	 Brytanii	 potencjalnie	 szybsze	 zawarcie	
umów	o wolnym	handlu	z krajami	trzecimi,	w szczególno-
ści	azjatyckimi	gospodarkami	wschodzącymi,	jednak	pozy-
cja	negocjacyjna	kraju	–	jako	10-krotnie	mniejszego	rynku	
zbytu	niż	UE	–	będzie	słabsza.	Co	więcej,	porównanie	dyna-
miki	 eksportu	 Wielkiej	 Brytanii	 oraz	 Niemiec	 do	 krajów	
rozwijających	się	(wykres	18)	wskazuje,	iż	problemem	bry-
tyjskiego	 eksportu	 nie	 są	 bariery	 regulacyjne,	 lecz	 raczej	
jego	 niższa	 konkurencyjność	 cenowa	 i  produktowa.	 Rów-
nież	deprecjacja	waluty,	która	miała	miejsce	po	ogłoszeniu	
wyników	referendum,	ze	względu	na	strukturalny	charak-
ter	 brytyjskiego	 deficytu	 handlowego	może	 nie	 przynieść	
spodziewanych	 korzyści	 z  handlu.	 Tak	 więc,	 zakładana	
przez	zwolenników	wystąpienia	z UE	poprawa	bilansu	han-
dlowego	 na	 skutek	 geograficznej	 reorientacji	 handlu	 jest	
obarczona	dużą	niepewnością.

Z  drugiej	 strony,	 w  zależności	 od	 przyjętego	 modelu	
współpracy	z UE	(patrz	tabela	1)	Brexit	może	stanowić	zagro-
żenie	 dla	 niemal	 połowy	 brytyjskiego	 eksportu	 (ok.	 44%	
w 2015 r.),	która	trafia	na	rynek	unijny.	Co	więcej,	wystąpie-
nie	 z Unii	 będzie	 równoznaczne	 z  utratą	preferencyjnych	
porozumień	handlowych	z 58	krajami,	objętymi	36	umowa-
mi	 z  UE26.	 Skala	 negatywnych	 efektów	 dla	 brytyjskiego	
handlu	 byłaby	 najmniejsza	 w  przypadku	 przystąpienia	
Wielkiej	Brytanii	do	Europejskiego	Stowarzyszenia	Wolne-
go	Handlu	(EFTA)	i Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego	
(EOG)	(„model	norweski”),	co	umożliwiłoby	pełen	dostęp	do	
unijnego	 rynku	 dla	 brytyjskich	 towarów	 przemysłowych	
oraz,	co	do	zasady27,	usług	finansowych.	Przyjęcie	„modelu	
norweskiego”	wiązałoby	się	jednak	z koniecznością	respek-
towania	swobody	przepływu	osób,	finansowania	funduszy	
pomocowych	 dla	 krajów	UE	 (środki	 przeznaczane	 na	 ten	
cel	przez	Norwegię	są	per capita	niższe	zaledwie	o kilkana-
ście	procent	od	dotychczasowej	kontrybucji	netto	Wielkiej	
Brytanii	do	budżetu	UE28)	oraz	wdrożenia	unijnych	dyrek-
tyw	 i  respektowania	 rozporządzeń	 dotyczących	 rynku	
wewnętrznego	 bez	 prawa	 głosu	 w  ich	 zakresie.	 Z  tego	
względu	 premier	 Theresa	 May	 wykluczyła	 „opcję	 norwe-

ską”	 jako	 formę	 przyszłej	 współpracy	 Wielkiej	 Brytanii	
z UE29.	Brexit	będzie	zatem	najprawdopodobniej	oznaczał	
wzrost	barier	w handlu	z Unią	i tym	samym	spadek	obrotów	
w	porównaniu	ze	scenariuszem	pozostania	w	UE.	Problem	
dotyczyć	będzie	w szczególności	usług,	w tym	finansowych,	
w zakresie	których	(w przeciwieństwie	do	wymiany	towaro-
wej)	Wielka	Brytania	systematycznie	wypracowuje	nadwyż-
kę	w	handlu	z UE30.	

Mimo	iż	sektor	usług	finansowych	jest	objęty	postano-
wieniami	WTO,	to	w praktyce	szerokie	zastosowanie	mają	
zapisane	w załączniku	do	Układu	ogólnego	w sprawie	han-
dlu	 usługami	 (GATS)	wyłączenia	 ze	względów	ostrożności	
(prudential carve-outs)	 wprowadzane	 w  szczególności	
w  celu	 ochrony	 inwestorów,	 depozytariuszy	 i  posiadaczy	
polis	ubezpieczeniowych	czy	 stabilności	 systemu	 finanso-
wego31.	Dodatkowo,	przykład	Szwajcarii	pokazuje,	iż	mimo	
braku	formalnych	przeszkód	dla	głębszej	liberalizacji	han-
dlu	usługami	finansowymi	w umowach	bilateralnych,	utrzy-
manie	 dostępu	 do	 unijnego	 rynku	 w  tym	 zakresie	 przy	
mniejszym	 niż	 w  przypadku	 uczestnictwa	 w  Europejskim	
Obszarze	 Gospodarczym	 stopniu	 integracji	 wydaje	 się	
mało	 prawdopodobne.	 Tym	 samym,	 Brexit	 będzie	
najprawdopodobniej	 oznaczał	 ograniczenia	 w  zakresie	
transgranicznej	działalności	 instytucji	 finansowych,	w  tym	
utratę	przez	banki	licencjonowane	w Wielkiej	Brytanii	praw	
do	 prowadzenia	 działalności	 w  krajach	 UE	 bez	 dodatko-
wych	zezwoleń	ze	strony	lokalnych	organów	nadzoru	(tzw.	
prawa	 paszportowe).	 Będzie	 to	 stanowiło	 duży	 koszt	 dla	
instytucji	finansowych	–	w szczególności	z krajów	trzecich,	
które	 poprzez	 siedziby	 zlokalizowane	 w  Wielkiej	 Brytanii	
prowadzą	działalność	w UE	–	 i może	skłonić	 je	do	reloka-
cji32.	Dodatkowo,	w przypadku	braku	(lub	przedłużających	
się	 negocjacji)	 umowy	 preferencyjnej	wymianę	 handlową	
w zakresie	towarów	przemysłowych	i rolnych	ograniczały-
by	 liczne	 bariery	 taryfowe	 i  pozataryfowe.	W  szczególności	
odczułby	to	przemysł	samochodowy,	którego	produkty	(zgod-
nie	z zasadami	ogólnymi	WTO)	obłożone	zostałyby	10%	cłem.	

Z  kolei	 formułując	 swoje	 zarzuty	 względem	 imigracji,	
zwolennicy	Brexitu	nie	brali	pod	uwagę	jej	efektu	netto	dla	
brytyjskiej	gospodarki	oraz	finansów	publicznych.	Badania	
Dustmanna	i Frattiniego33	wskazują,	iż	w latach	1995-2011	
imigranci	 z  Europejskiego	 Obszaru	 Gospodarczego	 mieli	
netto	dodatni	wpływ	na	stan	brytyjskich	finansów	publicz-
nych	(z kolei	imigranci	z innych	krajów	–	ujemny),	w szcze-
gólności	 po	 2004  r.	 Pozytywny	 efekt	 fiskalny	 imigracji	
w przypadku	Wielkiej	Brytanii	potwierdzają	również	rapor-
ty	Office	 for	Budget	Responsibility34	oraz	OECD35.	Z kolei	
symulacje	przeprowadzone	przez	K.	Lisenkovą	i in.36	wska-
zują	na	pozytywny	wpływ	imigracji	na	gospodarkę	realną.	
Przy	 założeniu	 scenariusza	 redukcji	 migracji	 netto	 do	
poziomu	100	tys.	osób	rocznie	PKB	ogółem	byłby	w 2060 r.	
o  11%,	 zaś	 PKB	per capita	 o  2,7%	 niższy	 niż	w  bazowym	
scenariuszu	 zakładającym	 utrzymanie	 tempa	 migracji	 na	
poziomie	200	tys.	osób	rocznie.	Autorzy	wskazują	również	
na	negatywne	skutki	fiskalne	związane	ze	zmianą	struktury	
demograficznej	 w  przypadku	 ograniczenia	 migracji	
(migranci,	w szczególności	 z Europy	Środkowej	 i Wschod-
niej,	w większości	są	w wieku	produkcyjnym)	–	ogranicze-
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Tabela 1

Możliwe formy współpracy Wielkiej Brytanii z UE po Brexicie 

Opcja Za Przeciw

Szacunki  
kosztów  

dla gospodarki 
brytyjskiej

„Model norweski” 
(Europejskie 
Stowarzyszenie Wolnego 
Handlu + Europejski 
Obszar Gospodarczy)

• pełny	dostęp	do	unijnego	rynku	 
dla	towarów	przemysłowych	i usług	
finansowych

• swoboda	przepływu	osób
• finansowanie	funduszy	pomocowych
• wdrażanie	dyrektyw	i przestrzeganie	
rozporządzeń	bez	prawa	głosu

• wzrost	pozataryfowych	barier	handlu	
(konieczność	dokumentowania	
preferencyjnego	pochodzenia	
towarów)	

1-4%	PKB

„Model szwajcarski” 
(Europejskie 
Stowarzyszenie Wolnego 
Handlu + bilateralne 
umowy sektorowe)

• dostęp	do	unijnego	rynku	dla	
większości	sektorów

• niższe	o 60%	płatności	na	rzecz	UE

• ograniczenia	w handlu	usługami	
finansowymi	(utrata	praw	
paszportowych)

• swoboda	przepływu	osób

2-6%	PKB

„Model kanadyjski” 
(umowa gospodarczo-
handlowa wzorowana  
na CETA) 

• brak	transferów	na	rzecz	UE
• brak	swobody	przepływu	osób
• znaczny	stopień	liberalizacji	handlu	
towarami	i usługami

• prawdopodobnie	wieloletni	okres	
negocjacji	

• ograniczenia	w handlu	usługami	
finansowymi	

• zwiększenie	pozataryfowych	barier	
w handlu	z UE

--

Zasady ogólne WTO • brak	transferów	finansowych	 
na	rzecz	UE

• brak	swobody	przepływu	osób

• zwiększenie	taryfowych	
i pozataryfowych	barier	w handlu	
z UE

• ograniczenia	w handlu	usługami	
finansowymi

3-8%	PKB

Źródło: Szacunek kosztów zaczerpnięty z S. Dhingra, H. Huang, G. Ottaviano, J. Pessoa, T. Sampson, J. Van Reenen, The costs and benefits of leav-
ing the EU: trade effects, “Brexit Technical Paper”, 2016, No. 2, Centre for Economic Performance; M. Ebell, J. Warren, The long-term economic 
impact of leaving the EU, National Institute Economic Review, 2016, Vol. 236, s. 121–38; H.M. Treasury, The Long-Term Economic Impact of EU 
Membership and the Alternatives, 2016; OECD, The economic consequences of Brexit: a taxing decision, 2016.

nie	 o  połowę	 poziomu	 migracji	 spowodowałoby	 wzrost	
wydatków	 sektora	 finansów	 publicznych	 o  1,4%	 PKB	
w  2060  r.	Wzrost	 podatku	 dochodowego	 od	 osób	 fizycz-
nych,	konieczny	do	zrównoważenia	tego	wzrostu,	przewyż-
szyłby	–	zgodnie	z szacunkami	autorów	–	wzrost	płac	brut-
to	 wynikający	 ze	 spadku	 podaży	 pracy.	 W  scenariuszu	
ograniczonej	 imigracji	dochód	do	dyspozycji	gospodarstw	
domowych	byłby	w  związku	 z  tym	o 3,3%	niższy	niż	przy	
założeniu	utrzymania	dotychczasowego	poziomu	imigracji.	

Obarczenie	imigracji	winą	za	obserwowaną	od	począt-
ku	kryzysu	stagnację	w wydajności	pracy	 jest	 również	nie	
w  pełni	 uzasadnione.	 Gdyby	 problem	 wynikał	 jedynie	
z  substytucji	 kapitału	 tanią	 pracą,	 ogólna	 produktywność	
czynników	produkcji	(total factor productivity - TFP)	powinna	
charakteryzować	się	wyższą	dynamiką,	jako	że	ceteris pari-
bus	wraz	ze	wzrostem	nakładów	jednego	czynnika	produk-
cji	 (pracy)	 krańcowa	 produktywność	 innych	 czynników	
(kapitału)	 rośnie.	 Taka	 sytuacja	 nie	miała	 jednak	miejsca	
w przypadku	Wielkiej	Brytanii	(wykres	19),	co	sugeruje	osła-
bioną	produktywność	również	w przypadku	kapitału.	Tym	
samym	niska	dynamika	wydajności	pracy	wydaje	się	mieć	

Wykres 19

Ogólna produktywność czynników produkcji w gospo-
darce Wielkiej Brytanii w latach 2000-2014 

Źródło: Conference Board Database.
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Wykres 21

Współczynnik Giniego dla dochodów do dyspozycji 
w wybranych krajach wysoko rozwiniętych (z uwzględ-
nieniem podatków i transferów) w 2013 r.

Źródło: OECD.

Wykres 20

Współczynnik Giniego dla dochodów brutto w wybra-
nych krajach wysoko rozwiniętych (bez uwzględnienia 
podatków i transferów) w 2013 r.

Źródło: OECD.

podłoże	strukturalne37	i być	może	stanowić	przejaw	seku-
larnej	stagnacji	(secular stagnation)38.	

Zwolennicy	Brexitu	znacząco	przeszacowywali	również	
skalę	obciążeń	fiskalnych	Wielkiej	Brytanii	z tytułu	uczest-
nictwa	w UE.	Podawana	przez	nich	kwota	(350	mln	funtów	
tygodniowo,	 czyli	 ok.	 18	 mld	 funtów	 rocznie)	 stanowiła	
kontrybucję	 brutto	 w  2015  r.	 bez	 uwzględnienia	 rabatu	
(prawie	5	mld	funtów),	wynegocjowanego	w 1984 r.	przez	
premier	Margaret	Thatcher.	Rzeczywista	kontrybucja	brut-
to	wyniosła	w 2015 r.	około	13	mld	funtów.	Poza	tym,	nale-
żałoby	 założyć,	 że	 przynajmniej	 część	 brytyjskich	 benefi-
cjentów	 programów	 UE	 –	 głównie	 rolników	 w  ramach	
wspólnej	polityki	rolnej	oraz	mniej	rozwiniętych	regionów	
w ramach	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	
–	będzie	po	Brexicie	wymagała	wsparcia	ze	środków	krajo-
wych.	Tym	samym	oszczędności	fiskalne	z tytułu	wystąpie-
nia	 z  UE	 będą	 zapewne	 bliższe	 kontrybucji	 netto,	 która	
w 2015 r.	wyniosła	około	8,5	mld	funtów.	

Społeczne podłoże Brexitu

Wyniki	 referendum	wskazują,	 iż	 argumenty	 zwolenni-
ków	Brexitu	 padły	 na	 podatny	 grunt	 społeczny.	 Przyczyn	
tego	 można	 upatrywać	 w  nierównościach	 narastających	
w  Wielkiej	 Brytanii	 od	 dziesięcioleci	 –	 pod	 względem	
dochodu,	majątku	i jakości	życia	–	które	nie	pozwoliły	pew-
nym	 grupom	 społecznym	 i  regionom	 na	 pełny	 udział	
w efektach	rozwoju	brytyjskiej	gospodarki.	

Pod	 względem	 dochodów	 brutto	 (bez	 uwzględnienia	
podatków	i transferów)	nierówności	w gospodarce	brytyj-

skiej	 są	 najwyższe	 wśród	 krajów	 grupy	 G7	 (wykres	 20).	
Z  kolei	 w  zakresie	 dochodów	 do	 dyspozycji	 (wykres	 21)	
wyższe	rozwarstwienie	występuje	tylko	w gospodarce	ame-
rykańskiej.	 Średnie	 dochody	 do	 dyspozycji	 najwyższego	
decyla	 są	 niemal	 10-krotnie	 wyższe	 niż	 najniższego,	 zaś	
dochody	brutto	–	24	razy	wyższe.	Mimo	iż	kryzys	zmniejszył	
nieco	nierówności	dochodowe	(przede	wszystkim	w zakre-
sie	dochodów	do	dyspozycji,	 jako	 że	 –	w przeciwieństwie	
do	dochodów	z pracy	–	transfery	socjalne	nie	uległy	pod-
czas	 kryzysu	 realnemu	obniżeniu),	 nie	 zniwelował	 jednak	
wzrostu,	jaki	miał	miejsce	w tym	zakresie	od	końca	lat	70.	
XX	 wieku39.	 Wzrost	 nierówności	 dochodowych	 znalazł	
odzwierciedlenie	w znacznym	wzroście	nierówności	mająt-
kowych,	jak	i edukacyjnych	oraz	zdrowotnych40.	Co	więcej,	
w  przeciwieństwie	 do	 nierówności	 dochodowych	 rozwar-
stwienie	majątkowe	 w Wielkiej	 Brytanii	 wzrosło	 w  czasie	
kryzysu	finansowego41.	

Na	znaczne	nierówności	między	grupami	dochodowymi	
i społecznymi	nakładają	się	dodatkowo	nierówności	regio-
nalne.	 Gospodarcze	 i  społeczne	 skutki	 dezindustrializacji	
były	w Wielkiej	Brytanii	silnie	skoncentrowane	przestrzen-
nie,	przede	wszystkim	w północnej	i środkowej	Anglii	oraz	
Walii.	Najbogatsze	regiony	w Wielkiej	Brytanii	mają	PKB	per 
capita	 (nie	uwzględniając	parytetu	siły	nabywczej)	dziesię-
ciokrotnie	wyższy	niż	regiony	najbiedniejsze,	podczas	gdy	
w Stanach	Zjednoczonych	wskaźnik	 ten	nie	przekracza	5,	
zaś	w Niemczech	dochodzi	do	342.	Kryzys	pogłębił	 te	nie-
równości	–	PKB	per capita	w regionach	północnych	zmniej-
szył	się	podczas	kryzysu	w większym	stopniu,	zaś	ożywienie	
było	słabsze	niż	w regionach	południowych,	w szczególno-
ści	w Londynie43.	
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Wstępne	analizy44	wskazują,	iż	nierówności	dochodowe	
tłumaczą	część	regionalnego	zróżnicowania	wyników	refe-
rendum.	Darvas45	wskazuje	jednak,	że	o ile	korelacja	mię-
dzy	średnim	dochodem	do	dyspozycji	a udziałem	zwolen-
ników	 Brexitu	 wśród	 głosujących	 jest	 istotnie	 ujemna,	
o  tyle	 zależność	 przestaje	 być	 istotna	 po	 włączeniu	 do	
modelu	 innych	 potencjalnych	 determinant	 tego	 udziału,	
przede	 wszystkim	 struktury	 wykształcenia	 mieszkańców	
regionu.	Tym	samym	wykształcenie	lepiej	niż	średni	dochód	
wyjaśnia	 przestrzenną	 heterogeniczność	 poparcia	 dla	
wystąpienia	Wielkiej	Brytanii	z UE.	Niemniej	inne	wskaźniki	
dochodowe	i majątkowe	–	tj.	poziom	ubóstwa	oraz	stopień	
nierówności	 wewnątrz	 regionu	 –	 okazały	 się	 istotnymi	
i odpornymi	na	zmianę	specyfikacji	modelu	determinanta-
mi	 wyników	 głosowania.	 W  badaniach	 Darvasa46	 oraz	
Arnorsson	i Zoega47	udział	imigrantów	w populacji	regionu	
nie	 wpływa	 istotnie	 na	 poglądy	 mieszkańców	 w  sprawie	
Brexitu.	Jest	to	o tyle	zaskakujące,	że	problem	imigracji	był	
jednym	 z  najmocniej	 akcentowanych	 w  poprzedzającej	
referendum	debacie.	Rezultat	ten	wskazuje,	iż	nie	tyle	sami	
imigranci	stanowią	problem	dla	Brytyjczyków,	 ile	wyobra-
żenia	o nich	kreowane	przez	polityków	i media.	Arnorsson	
i  Zoega48	 podają	 jako	 przykład	 sondaż	 przeprowadzony	
przez	IPSOS	9	czerwca	2016 r.	Ankietowani	pytani	o udział	
imigrantów	z UE	w populacji	Wielkiej	Brytanii	znacznie	go	
przeszacowali,	 wskazując	 na	 udział	 średnio	 w  wysokości	
15%	(w rzeczywistości	wynosi	5%).	Z kolei	badania	Beckera	
i in.49	wskazują	na	istotną	zależność	między	poparciem	dla	
Brexitu	a przyrostem	w latach	2001-2011	udziału	imigran-
tów	z krajów	Europy	Środkowej	 i Wschodniej	w populacji	
danego	regionu.	Z kolei	wzrost	udziału	imigrantów	z innych	
części	świata	nie	jest	istotnie	skorelowany	z wynikami	refe-
rendum	na	poziomie	regionalnym.	

Podsumowanie

W artykule	zaproponowana	została	ekonomiczna	i spo-
łeczna	 interpretacja	 wyników	 referendum	 dotyczącego	
dalszego	członkostwa	Wielkiej	Brytanii	w Unii	Europejskiej	
przeprowadzonego	w 2016 r.	Problemy	które	stały	się	pod-
stawą	 antyunijnej	 kampanii	 zwolenników	 Brexitu,	 zostały	
omówione	w szerszej	perspektywie	 jako	wynik	struktural-
nych	zmian	w gospodarce	brytyjskiej	w ostatnich	dekadach	
(utrata	międzynarodowej	konkurencyjności	cenowej	i pro-
duktowej,	dezindustrializacja,	niedoinwestowanie,	rozwar-
stwienie	społeczne).	Wysunięto	tezę,	iż	zmiany	te	-	w dużym	
stopniu	niezależne	od	członkostwa	Wielkiej	Brytanii	w UE	-	
przyczyniły	się	do	wzrostu	niezadowolenia	społecznego,	co	
zostało	 wykorzystane	 w  politycznej	 grze	 poprzedzającej	
referendum.	Przestrzenne	zróżnicowanie	poparcia	dla	Bre-
xitu	 można	 do	 pewnego	 stopnia	 wytłumaczyć	 różnymi	
konsekwencjami	zmian	strukturalnych	w brytyjskiej	gospo-
darce	na	poziomie	regionalnym.	
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GOSPODARKA I FINANSE

INTENSITY OF INTRA-INDUSTRY 
TRADE AND POLAND’S SUSCEPTIBILITY 
TO ASYMMETRIC SHOCKS

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska*

A major	problem	for	the	countries	forming	a monetary	
union	 (or	 joining	 the	 common	currency	area	 such	as	 the	
euro	 area)	 is	 the	 risk	 of	 asymmetric	 shocks,	 i.e.	 distur-
bances	in	economic	processes	which	have	different	effects	
on	the	main	real	categories	(production,	employment,	the	

unemployment	rate)	in	particular	member	countries	of	the	
monetary	union.	No	longer	can	they	use	their	national	cur-
rencies	 to	mitigate	 any	 adverse	 impacts	 of	 such	 shocks.	
The	risk	can	be	assessed	using,	among	other	methods,	one	
taking	into	account	the	nature	of	a country’s	specialisation	
in	the	production	of	goods	traded	internationally.	It	is	the	
intra-industry	trade	approach1.	The	method	derives	 from	
the	 traditional	 theory	 of	 optimum	 currency	 areas	 (OCA)	
and	 allows	 finding	 whether	 the	 cyclical	 convergence	 of	
economies	 is	 sustainable.	 It	 is	 complementary	 to	 the	
standard	 analysis	 of	 business	 cycle	 convergence	 (mea-
sured,	 for	 instance,	 by	 the	 coefficient	 of	 correlation	
between	changes	in	GDP	in	the	countries	under	analysis)2.


