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Po referendum dotyczącym dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii 
w Unii Europejskiej, większość obywateli opowiedziała się za wyjściem 
kraju z Unii. Więcej na temat przyszłości UE bez Wielkiej Brytanii bę-
dzie można powiedzieć po sfinalizowaniu negocjacji brytyjsko-unijnych, 
które rozpoczęto w czerwcu 2017 r., w związku z notyfikowaniem Radzie 
Europejskiej decyzji Brytyjczyków w sprawie brexitu. Ich celem jest usta-
lenie warunków, na jakich Wielka Brytania opuści Unię oraz określenie 
generalnego modelu jej przyszłych stosunków z państwami UE. Artykuł 
stanowi, po pierwsze, przyczynek do dyskusji na temat przewidywanego 
wpływu brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii w wymiarze makroeko-
nomicznym w krótkim – do 2020 r. oraz średnim – do roku 2025 i 2030 
– okresie. Po drugie zaś, służy wskazaniu głównych kanałów oddziaływa-
nia tego procesu na polsko-brytyjskie relacje gospodarcze oraz określeniu 
jego znaczenia dla perspektyw rozwoju Polski.

Skutki brexitu dla gospodarki 
Wielkiej Brytanii i Polski

Państwo 
i społeczeństwo

Po rezygnacji z członkostwa w UE
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Przyczyny brexitu1

Dyskusje na temat miejsca Wielkiej 
Brytanii w  Europie oraz  charakte-
ru stosunków łączących Zjednoczone 
Królestwo z UE2 stanowią jeden z fila-
rów współczesnej tożsamości politycz-
nej Brytyjczyków, uważanych – poniekąd 
słusznie – za eurosceptyków. Tradycyjna 
rezerwa Brytyjczyków wobec Unii3 nie 
przeszkadza im jednak w racjonalnej oce-
nie układu sił w Europie i roli, jaką w tym 
względzie odgrywa UE. Przeprowadzone 
w 1975 r. referendum w sprawie członko-
stwa Zjednoczonego Królestwa w Unii, 
w którym wyraźne zwycięstwo odnieśli 
zwolennicy integracji europejskiej, po-
kazało bowiem, że dla ówczesnego po-
kolenia Brytyjczyków przynależność do 
UE stanowiła ważny element utrzymania 
silnej pozycji międzynarodowej Wielkiej 
Brytanii w Europie i na świecie, zagrożonej 
zwłaszcza w następstwie utraty statusu 
mocarstwa kolonialnego. W wymiarze eu-
ropejskim członkostwo w Unii postrze-
gane było jako sposób na zrównoważenie 
rosnącej roli Francji i Niemiec w Europie. 

1 Ukute przez media pojęcie stanowiące zbitkę słów British oraz exit (wyjście). W grudniu 2016 r. pojęcie  
brexitu zostało wprowadzone do oksfordzkiego słownika języka angielskiego (ang. Oxford English Dictio-
nary) i zdefiniowane jako „wyjście (proponowane) Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i proces 
polityczny z tym związany”. 

2 Wielka Brytania stała się członkiem UE 1.1.1973 wraz z Danią i Irlandią. Traktat akcesyjny zagwarantował 
Brytyjczykom swobodę decyzji w sprawie przystąpienia do unii monetarnej (strefy euro), a z kolei na mocy 
protokołu dołączonego do traktatu lizbońskiego z 2007 r. Wielka Brytania uzyskała możliwość niestosowa-
nia wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa niektórych przepisów Karty praw podstawowych. Wielka 
Brytania nie przystąpiła także do strefy Schengen.

3 Za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE opowiedziało się 17,4 mln  głosujących (51,2%), a przeciwnego zdania 
było 16,1 mln  osób (48,1%). Frekwencja wyniosła 72,2%. W Anglii i Walii przewagę uzyskali zwolennicy 
brexitu, natomiast w Szkocji i Irlandii Północnej zwyciężyła opcja pozostania Wielkiej Brytanii w Unii.

4 M. P. Garapich: Brexit – fakty, mity, liczby. Możliwe konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Euro-
pejskiej. Analiza głównych osi debat publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016, s.5 i dalsze.

Nie zmienia to faktu, iż Wielka Brytania 
– w odróżnieniu od państw założycieli 
Wspólnot – zasadniczo nigdy nie trakto-
wała członkostwa w UE jako niezmien-
nego i niepodważalnego wyboru politycz-
nego. Swoją rolę w Europie Brytyjczycy 
postrzegają przede wszystkim przez pry-
zmat specjalnych stosunków ze Stanami 
Zjednoczonymi i bycia swoistym pomo-
stem między USA a Europą4.

Nałożyło się na to narastające w minio-
nych dziesięciu latach przekonanie o sła-
bości Unii jako instytucji, która nie jest 
w stanie sprawnie uporać się z powstają-
cymi w obrębie UE lub w jej otoczeniu 
kryzysami – w szczególności z niewypła-
calnością Grecji, skutkami światowego 
kryzysu finansowego i gospodarczego, re-
cesją a następnie wolnym wzrostem gospo-
darczym w strefie euro, aneksją Krymu 
przez Rosję, zamachami terrorystyczny-
mi czy wielką falą imigracji. W związku 
z tym w opinii coraz większej części spo-
łeczeństw europejskich, w szczególności 
Brytyjczyków, Unia w obecnym kształ-
cie bardzo straciła na skuteczności, jako 
płaszczyzna budowania silnej pozycji kra-
jów europejskich oraz Europy jako całości 
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w zglobalizowanym świecie, a także gwa-
rant bezpieczeństwa socjalnego jej obywa-
teli. Ponadto sprzeciw budzi proces biuro-
kratyzacji, nadmiar wydawanych aktów 
prawnych ingerujących w zbyt dużym za-
kresie w krajowy porządek prawny. Projekt 
ekonomiczny, jak i polityczny, jaki stano-
wi Unia jest obecnie często postrzegany 
jako twór elit technokratycznych, z którym 
przeciętny obywatel UE się nie identyfiku-
je i którego nie darzy zaufaniem. W sumie, 
Brytyjczycy zaczęli mieć po prostu wąt-
pliwości, na czym polega wartość dodana 
związana z członkostwem w UE, ozna-
czającym obciążenia finansowe (wpłaty 
do budżetu Unii) oraz scedowanie frag-
mentu suwerenności państwowej na rzecz 
instytucji wspólnotowych. Stanowiło to 
pożywkę dla wzrostu sił sceptycznie na-
stawionych wobec integracji europejskiej 
i wszystkiego co niesie ze sobą ten proces.

W tej sytuacji, ówczesny premier 
Wielkiej Brytanii David Cameron – do-
trzymując zobowiązania złożonego pod-
czas kampanii wyborczej w 2013 r. – pod-
jął próbę zdefiniowania na nowo miejsca 
Zjednoczonego Królestwa w UE, zwłaszcza 
w kontekście popieranych przez Niemcy 
i wiele innych państw UE działań na rzecz 

5 Tzw. pakiet gwarancji Camerona obejmował: a) możliwość obniżenia zasiłków socjalnych dla dzieci migrantów 
pracujących w Wielkiej Brytanii, ale mieszkających w krajach pochodzenia rodzica, do wysokości odzwiercie-
dlającej koszty życia w kraju zamieszkania dziecka, b) możliwość ograniczenia wypłat świadczeń socjalnych 
dla obcokrajowców pracujących w Wielkiej Brytanii krócej niż cztery lata, c) możliwość utrzymania funta 
jako waluty w Wielkiej Brytanii z jednoczesnym zapewnieniem, że nie będzie dyskryminowany w relacjach 
handlowych i finansowych z państwami strefy euro, d) możliwość wdrożenia mechanizmów ochraniających 
brytyjski sektor usług finansowych przed ingerencją przepisów wspólnotowych, szczególnie dotyczących 
strefy euro oraz e) gwarancję zachowania przez Wielką Brytanię suwerenności przez umieszczenie w ko-
lejnych traktatach unijnych zapisu stwierdzającego wprost, że Wielka Brytania nie będzie częścią „coraz 
ściślejszej Unii”. Decyzja szefów państw lub rządów, zebranych w Radzie Europejskiej, dotycząca nowego 
porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, [w:] Posiedzenie Rady Europejskiej 
(18 i 19.2.2016.) – konkluzje, załącznik I, EUCO 1/16, Bruksela, 19.2.2016., s. 8-24.

6 M. P. Garapich: Brexit – fakty, mity, liczby…, op. cit., s. 7-8.

„coraz ściślejszej Unii” (ang. ever closer 
union). Konkretnym tego wyrazem było 
wynegocjowanie przez D. Camerona 
podczas szczytu Rady Europejskiej 
18-19 lutego 2016 r. warunków pozo-
stania Zjednoczonego Królestwa w UE, 
w formie pakietu gwarancji politycznych 
dla Wielkiej Brytanii5. To właśnie zawarty 
wówczas kompromis, obejmujący wymie-
nione niżej kluczowe elementy, został pod-
dany ocenie Brytyjczyków w referendum 
w czerwcu 2016 r.6.

Referendum w sprawie członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE zosta-
ło poprzedzone szeroką debatą publicz-
ną, w której przewijały się zwłaszcza trzy 
kwestie:

 • znaczenie udziału Wielkiej Brytanii we 
wspólnym rynku UE dla gospodarki bry-
tyjskiej; 

 • wpływ członkostwa w UE na suweren-
ność państwową Wielkiej Brytanii;

 • konsekwencje wielkiej fali imigracji za-
robkowej napływającej do Wielkiej Bryta-
nii dla brytyjskiego rynku pracy, bezpie-
czeństwa socjalnego jej obywateli, a także 
norm kulturowych i obyczajowych, bez-
pieczeństwa osobistego oraz porządku pu-
blicznego w Zjednoczonym Królestwie. 
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi7, 29 marca 2017 r., brytyjski rząd notyfi-
kował Radzie Europejskiej zamiar rezygnacji 
Zjednoczonego Królestwa z członkostwa 
w UE8, czyniąc to wkrótce po uzyskaniu 
zgody brytyjskiego parlamentu na urucho-
mienie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej9. 
W ten sposób Wielka Brytania pokazała, 
iż nie zamierza zwlekać z formalnym uru-
chomieniem procedury wyjścia z UE, aby 
uzyskać czas na rozmowy nieoficjalne na 
temat warunków wyjścia z Unii. Za szyb-
kim rozpoczęciem negocjacji w tej kwe-
stii jednoznacznie opowiedziała się Rada 
Europejska podczas spotkania w Brukseli 
28-29 czerwca 2016 r., podkreślając, że stan 

7 Chęć rozpoczęcia przed końcem marca 2017 r. oficjalnych negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii 
z UE premier Theresa May zadeklarowała 2.10.2016 na konferencji w Birgmingham.

8 Kwestie wystąpienia państwa członkowskiego z UE reguluje w sposób ramowy artykuł 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

9 Zapowiedź szybkiego rozpoczęcia negocjacji w sprawie brexitu wywołała w Wielkiej Brytanii dyskusję na 
linii rząd T. May – parlament w kwestii kompetencji do podjęcia decyzji o wysłaniu do Brukseli notyfikacji na 
temat zamiaru opuszczenia Unii – czy może to być samodzielna decyzja brytyjskiego gabinetu, czy też zgodę 
na taki krok wyrazić musi brytyjski parlament. Problemem tym zajął się w końcu Wysoki Trybunał (ang. High 
Court), który w listopadzie 2016 r. orzekł, że o uruchomieniu art. 50 Traktatu o UE powinien zdecydować 
parlament. Od tej decyzji rząd T. May odwołał się do Sądu Najwyższego (ang. UK Supreme Court), uważając, 
że w sytuacji, gdy w referendum Brytyjczycy w większości opowiedzieli się za brexitem, nie ma uzasadnienia, 
aby wracać do dyskusji czy Wielka Brytania powinna wyjść z UE, czy pozostać w Unii. W styczniu 2017 r. 
Sąd Najwyższy odrzucił apelację gabinetu T. May uznając tym samym, że złożenie notyfikacji poprzedzone 
musi być zgodą Parlamentu. W marcu 2017 r. Parlament udzielił takiej zgody.

10 Zob. <http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2016/06/28-29/>.
11 Przykładem może tu być odmowa Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, udzielenia popar-

cia dla inicjatywy brytyjskich parlamentarzystów, którzy domagali się, aby jeszcze przed złożeniem przez 
Wielką Brytanię notyfikacji w sprawie brexitu, uregulowane zostały zasady pobytu obywateli brytyjskich 
na terenie innych państw UE (chodzi w sumie o 1,2 mln osób) oraz obywateli innych państw Unii miesz-
kających w Zjednoczonym Królestwie (3,0 mln osób). Letter in reply to some UK parliamentarians on the 
status of EU citizens in the UK and UK citizens living and working in Europe, w: Donald Tusk odpowiada 
brytyjskim parlamentarzystom <http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-uk-after-referendum/>. 
Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel w wystąpieniu na temat brexitu na forum Bundestagu 28.6.2016 
stwierdziła, że Wielka Brytania przed formalnym poinformowaniem o zamiarze wyjścia z UE nie może liczyć 
na żadne wcześniejsze negocjacje w tej sprawie. A.Merkel: Es wird keine rosinenpickerei geben, Deutsche 
Bundestag <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw26-regierungserklaerung-brex-
it/429386>. W tym samym duchu wypowiedział się niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble, który 
w wywiadzie dla „Der Spiegel” 10.6.2016 odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z Wielką Brytanią na 
temat brexitu, stwierdzając, iż „Poza UE to Poza UE” (w oryginale: Out is Out). Zob. wywiad z Wolfgangiem 
Schäuble zatytułowany: Britain is a leading nations <http://www.spiegel.de/international/ europe/spie-
gel-interview-with-wolfgang-schaeuble-on-brexit-a-1096999.html>.

niepewności w sferze politycznej, gospo-
darczej i finansowej, jaki powstał w wyni-
ku referendum w sprawie brexitu, szko-
dzi wszystkim: UE, jej państwom człon-
kowskim oraz samej Wielkiej Brytanii10. 
Pojawiły się także wypowiedzi czołowych 
polityków europejskich podkreślających, 
iż Unia powinna przyjąć w negocjacjach 
z Brytyjczykami stanowczą postawę i nie iść 
na żadne jednostronne ustępstwa, zwłasz-
cza przed złożeniem notyfikacji o zamiarze 
opuszczenia Unii11. Ze strony rządu T. May 
widać jednak dużą determinację w spra-
wie wyjścia z UE, na co wskazuje opowie-
dzenie się za tzw. twardą opcją brexitu. 
Oznacza ona rezygnację z poszukiwania 
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możliwości zachowania ułatwień w dostę-
pie do wspólnego rynku, a to wiązałoby się 
z koniecznością dalszego respektowania 
przez Wielką Brytanię swobody w prze-
pływie osób. Tym samym, Zjednoczone 
Królestwo nie zamierza powielać norwe-
skiego lub szwajcarskiego modelu relacji 
z Unią, którego elementem jest stosowanie 
prawa wspólnotowego, lecz wypracować 
własną formułę stosunków z UE, zapewnia-
jącą Wielkiej Brytanii pełną suwerenność 
w sprawach handlu oraz migracji. 

W trakcie negocjacji, które – jak stanowi 
art. 50 ust. 3 – standardowo powinny po-
trwać nie dłużej niż dwa lata od momentu 
zgłoszenia notyfikacji o zamiarze wystąpie-
nia z UE12, Wielka Brytania pozostanie peł-
noprawnym członkiem UE i będzie objęta 
wszystkimi prawami i obowiązkami wynika-
jącymi z tego tytułu13. Oczywiście w okresie 
wspomnianych negocjacji przedstawicie-
le Wielkiej Brytanii nie będą brali udziału 
w spotkaniach Rady Europejskiej (i innych 
organów i ciał UE), podczas których pla-
nuje się dyskutować o różnych aspektach 
brexitu. Po uzgodnieniu warunków wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii oraz przyszłych ram 
wzajemnych stosunków, muszą one zostać 
przyjęte przez Radę Europejską większo-
ścią kwalifikowaną i zaakceptowane przez 

12 Po upływie 24 miesięcy od notyfikacji członkostwo Wielkiej Brytanii w UE wygaśnie automatycznie, nawet jeśli 
negocjacje w sprawie brexitu nie zostaną jeszcze zakończone. Negocjacje te mogą zostać jednak przedłużo-
ne, o ile Rada Europejska w porozumieniu z danym państwem członkowskim podejmie jednomyślną decyzję 
w tej sprawie. Zgodnie ze scenariuszem nakreślonym przez Donalda Tuska w wywiadzie dla niemieckiego 
dziennika „Bild” z 13.6.2016, prawdopodobnie tak się właśnie stanie, bowiem dwa lata wystarczą tylko na 
ustalenie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, zaś kolejnych pięciu lat wymagać będzie dopracowanie 
całokształtu stosunków Zjednoczonego Królestwa z Unią w oddzielnym traktacie wymagającym ratyfikacji 
we wszystkich krajach członkowskich. Zob. Donald Tusk about brexit. Our enemies will open a bottle of cham-
pagne <http://www.businessinsider.de/donald-tusk-bild-interview-brexit-2016-6>.

13 Wielka Brytania nie będzie już jednak sprawowała prezydencji w UE, która pierwotnie przypadała na II po-
łowę 2017 r. W tej roli zastąpi ją Estonia.

Parlament Europejski. W przeciwieństwie 
do procedury zmiany unijnych traktatów, 
umowa w sprawie brexitu nie musi być ra-
tyfikowana przez państwa członkowskie 
UE, chyba że sama będzie wprowadzała 
zmiany w traktatach.

Stanowisko Brytyjczyków w sprawie 
przyszłych stosunków z UE
Premier T. May w przemówieniu skie-
rowanym do korpusu dyplomatycznego 
w Lancaster House w Westminsterze 
17 stycznia 2017 r. przedstawiła najpełniej-
szą, jak dotąd, wizję przyszłych stosunków 
Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po 
brexicie, a także priorytety Zjednoczonego 
Królestwa podczas negocjacji w sprawie 
warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. 
Wizja ta opiera się na założeniach wska-
zanych w tabeli 1, s. 113.

Przewidywany wpływ brexitu na wzrost 
gospodarczy Wielkiej Brytanii
Decyzja o przeprowadzeniu referendum, 
w którym od samego początku duże szanse 
zwycięstwa dawano zwolennikom wyj-
ścia Wielkiej Brytanii z UE, a następnie 
jego wynik potwierdzający, że większość 
Brytyjczyków uważa brexit za rozwiąza-
nie leżące w interesie Zjednoczonego 
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Królestwa, wywołał stan niepewności 
w londyńskim City, a w ślad za tym rów-
nież w innych centrach gospodarczych i fi-
nansowych świata. Kolejnym impulsem 
wywołującym nerwowe reakcje rynków 
było wystąpienie premier T. May w stycz-
niu 2017 r., w którym opowiedziała się 
za wyborem opcji twardego brexitu. 
Jednocześnie w sferze gospodarki i fi-
nansów nastąpiło wiele wydarzeń wywo-
łanych tą zapowiedzią, które wskazują, 
iż Wielka Brytania może okupić rezygnację 

z członkostwa w UE wejściem w okres go-
spodarczego zastoju, łącznie z przejścio-
wym spadkiem PKB. 

Po pierwsze, silnemu osłabieniu uległ 
kurs funta szterlinga w stosunku do ame-
rykańskiego dolara i szwajcarskiego franka, 
uważanych za waluty bezpieczne i w związ-
ku z tym cieszących się zwiększonym za-
interesowaniem inwestorów w sytuacji 
zawirowań na rynkach finansowych. O ile 
w dniu referendum w sprawie brexitu za 
1 funta płacono 1,49 dolara, o tyle w końcu 

Tabela 1. Podstawowe założenia koncepcji przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii 
z państwami UE, przygotowanej przez rząd T. May

1. Wielka Brytania wystąpi ze wspólnego rynku i tym samym przestanie podlegać prawu wspólnoto-
wemu. Państwa UE pozostaną jednak bardzo ważnymi partnerami w zakresie wymiany handlowej 
oraz przepływów kapitałowych, a także w sferze współpracy politycznej, na przykład w walce 
z zagrożeniami terrorystycznymi.

2. Wielka Brytania nie będzie partycypowała w budżecie UE, z wyjątkiem rozliczeń wynikających 
z udziału w wybranych unijnych programach i inicjatywach.

3. Wielka Brytania będzie dążyła do zawarcia z UE kompleksowej umowy o wolnym handlu, która 
powinna także uwzględniać niektóre elementy obecnych wspólnotowych uregulowań, na przykład 
w zakresie handlu wyrobami motoryzacyjnymi oraz świadczenia usług finansowych (ważne dla 
londyńskiego City).

4. Ponieważ Wielka Brytania zamierza swobodnie handlować z państwami spoza Unii (w tym Chi-
nami, Australią, Nową Zelandią i Indiami), nie może podlegać zewnętrznym regulacjom celnym 
UE. Celem Zjednoczonego Królestwa jest uzyskanie statusu globalnej potęgi gospodarczej, co 
wymaga pełnej otwartości na nowe kontakty handlowe.

5. Priorytetem dla Wielkiej Brytanii jest odzyskanie kontroli nad granicami i napływem imigrantów, 
jednak bez stwarzania barier nadmiernie utrudniających przepływ osób. Dotyczy to zwłaszcza 
ruchu osobowego między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią, który będzie odbywał się na do-
tychczasowych zasadach. Ponadto utrudnień nie powinni się obawiać imigranci wykwalifikowani 
zgodnie z potrzebami brytyjskiej gospodarki. Imigranci legalnie mieszkający w Wielkiej Brytanii 
oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa mieszkający w państwach UE muszą mieć zagwarantowane 
prawa pobytu oraz pracy. Ponieważ unijna swoboda przepływu osób jest nierozerwalnie związana 
z pozostałymi trzema swobodami dotyczącymi towarów, usług i kapitału, Wielka Brytania – chcąc 
kontrolować napływ imigrantów – zdecydowała się na rezygnację z udziału we wspólnym rynku.

Źródło: P. Dominiczak: Theresa May to set out 12-point plan for brexit as shevows a clean break that does 
not leave the UK „half-in, half-out” <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/16/theresa-may-set-12 
-point-plan-brexit-vows-clean-break-does-not>. Przemowa Theresy May – co z Polakami na Wyspach po Bre-
xicie? <http://www.polishexpress.co.uk/przemowa-theresy-may-co-z-polakami-na-wyspach-po-brexicie>.



114 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Paweł Wieczorek

czerwca 2017 r. 1,30 dolara (spadek łącz-
nie o 12,8%)14. Analogiczne zmiany zaszły 
w wypadku notowań funta w stosunku do 
franka szwajcarskiego, który we wskaza-
nym wyżej okresie stracił w sumie 14% 
swojej wartości. Od czasu referendum na-
stąpiła również deprecjacja walut innych 
państw UE, w tym polskiego złotego. 

Spadek notowań funta wpływa nieko-
rzystnie na brytyjską gospodarkę, ponie-
waż Londyn znacznie więcej importuje 
niż eksportuje. Wysoki deficyt handlo-
wy, stanowiący w 2016 r. według danych 
Eurostat równowartość 7,4% PKB, istot-
nie przyczynia się do dużej nierównowagi 
obrotów bieżących (5% PKB w 2016 r.), 
która wskazuje, że Brytyjczycy, z grubsza 
rzecz biorąc, więcej konsumują niż wy-
twarzają. W tej sytuacji dla brytyjskiego 
modelu wzrostu gospodarczego zasadnicze 
znaczenie ma przyciąganie dużego kapi-
tału zagranicznego. Z tym jednak zaczy-
na być kłopot, bowiem brak odpowiedzi 
na wiele pytań o gospodarcze i politycz-
ne konsekwencje brexitu spowodował, 
iż w drugiej połowie 2016 r. zaintereso-
wanie Wielką Brytanią ze strony inwe-
storów zagranicznych odczuwalnie się 
zmniejszyło. Słaby funt stwarza proble-
my gospodarce brytyjskiej także z uwagi 
na wysokie zadłużenie sektora prywatne-
go (158% PKB w 2015 r.) oraz zadłużenie 
publiczne (88,6% PKB w 2016 r.), którego 

14 Wszystkie dane dotyczące notowań walut oraz obligacji skarbowych przytoczone w tym rozdziale zostały 
zaczerpnięte z bazy danych portalu https://pl.investing.com i obejmują okres od 23.6.2016 do 30.06.2017.

15 W wypadku S&P oznaczało to zmianę z poziomu AAA przyznanego w grudniu 2015 r., natomiast w wypadku 
agencji Fitch zmianę z poziomu AA+ przyznanego w kwietniu 2013 r. W skali ocen ratingowych stosowanych 
przez wspomniane agencje najwyższy poziom ratingu oznaczony jest jako AAA (Aaa w wypadku Moody’s). 
Przyznana przez S&P oraz Fitch ocena AA stanowi trzeci, licząc od najlepszego (AAA) poziom oceny, nato-
miast poziom Aa1, przyznany przez Moody’s, stanowi poziom drugi.

część jest denominowana w walutach za-
granicznych, a deprecjacja funta powoduje 
wzrost wartości tego długu. Spadek no-
towań funta ma oczywiście również po-
zytywne konsekwencje, w szczególności 
może przyczynić się do obniżenia kosztów 
produkcji eksportowej, ale tylko w wypad-
ku wyrobów, które są wytwarzane z małym 
udziałem wkładu importowego. W świe-
cie globalnych łańcuchów dostaw taka sy-
tuacja występuje jednak coraz rzadziej, 
także w przypadku przemysłu brytyjskie-
go. Ewidentną korzyścią z osłabienia funta 
jest natomiast poprawa konkurencyjności 
brytyjskiego eksportu, który dla zagranicz-
nych nabywców staje się po prostu tańszy. 
Z kolei dla Brytyjczyków obniżony kurs 
funta oznacza droższy import, a wzrost 
cen towarów sprowadzanych z zagranicy 
nakręca inflację, która w 2017 r. będzie 
znacznie wyższa niż w roku poprzednim 
(2,5% wobec 0,7%). 

Po drugie, Standard&Poor’s (S&P) 
oraz Fitch, a więc dwie z trzech głównych 
agencji ratingowych, obniżyły w czerwcu 
2016 r. rating kredytowy Wielkiej Brytanii 
do poziomu AA15. Z kolei Moody’s, trzecia 
z tych agencji utrzymała rating na dotych-
czasowym poziomie (Aa1), ale zmieniła 
tzw. perspektywę ratingu ze stabilnej na 
negatywną, a więc dopuściła możliwość 
jego obniżenia w przyszłości, gdyby okazało 
się, że brexit faktycznie zaczął wpływać 
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silnie hamująco na wzrost gospodarczy 
Wielkiej Brytanii. Również oceny ratin-
gowe S&P oraz Fitch zakładają perspek-
tywę negatywną, z tym, że w przypadku 
S&P obowiązuje ona już od grudnia 2015 r. 
i w czerwcu 2016 r. została po prostu po-
twierdzona, natomiast w przypadku agencji 
Fitch do czerwca 2016 r. rating Wielkiej 
Brytanii przewidywał perspektywę stabil-
ną, która po referendum w sprawie brexitu 
została zmieniona na negatywną16. 

Po trzecie, w następstwie pogorszenia 
się ratingu inwestorzy lokujący w brytyj-
skie obligacje skarbowe zaczęli się domagać 
wyższej marży za ryzyko, czego wyrazem 
jest wzrost rentowności (dochodowości) 
tych papierów. Dochodowość 10-letnich 
obligacji rządowych17 emitowanych przez 
Bank of England w dniu głosowania w spra-
wie brexitu wyniosła 1,38%, ale wkrótce 
potem silnie się obniżyła, osiągając w poło-
wie sierpnia 2016 r. poziom 0,52%. W ko-
lejnych miesiącach tendencja odwróciła 
się i dochodowość 10-latek zaczęła suk-
cesywnie wzrastać, dochodząc w poło-
wie grudnia 2016 r. do wartości 1,49%, 
a następnie – w wyniku kolejnego wah-
nięcia w dół – osiągnęła w końcu czerwca 
2017 r. poziom 1,24%, bardzo zbliżony do 
stanu z okresu referendum. Dla uzyskania 
właściwej perspektywy w kwestii pozio-
mu dochodowości wspomnianych obligacji 

16 Informacje na temat ratingu Wielkiej Brytanii i historii jego zmian, m.in. dostępne są pod adresem:   
<http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/rating>. 

17 Stopa dochodowości 10-letnich obligacji rządowych stanowi podstawę obliczania kryterium konwergencji 
dotyczącego długoterminowej nominalnej stopy procentowej, które – wraz z innymi kryteriami – jest wyko-
rzystywane podczas oceny stopnia przygotowania danego kraju do przystąpienia do strefy euro.

18 W porównaniu, na przykład z 10-letnimi obligacjami rządowymi emitowanymi przez Grecję, których rentow-
ność końcu czerwca 2017 r. – a więc już po długim okresie wdrażania programu zmierzającego do uzdrowienia 
greckich finansów publicznych – wynosiła 5,44%. 

brytyjskich, warto porównać ich rentow-
ność z rentownością 10-letnich obligacji 
rządowych emitowanych przez Deutsche 
Bundesbank, które są traktowane w UE 
jako punkt odniesienia w międzynaro-
dowych ocenach dochodowości obligacji, 
w tym zwłaszcza w kontekście kosztów 
obsługi długu publicznego oraz oceny wia-
rygodności kredytowej państw ze strony 
rynków finansowych. Otóż w momencie 
referendum w sprawie brexitu rentow-
ność niemieckich 10-latek była ujemna 
(-0,052%) i dopiero w październiku 2016 r. 
wzrosła, dochodząc pod koniec stycznia 
2017 r. do poziomu 0,48% oraz, po niewiel-
kim spadku, do 0,45% w końcu czerwca 
2017 r. Różnica w rentowności obligacji 
brytyjskich i niemieckich wskazuje, iż rynki 
finansowe traktują zakup brytyjskich pa-
pierów rządowych jako inwestycje obarczo-
ne nieco wyższym ryzykiem wystąpienia 
problemów z odzyskaniem pożyczonych 
środków (terminowym wykupem obliga-
cji), chociaż nadal są one uznawane za pa-
piery bardzo wiarogodne18.

Po czwarte, nastąpił spadek indeksu 
akcji 100 największych spółek notowa-
nych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Londynie (FTSE 100), z 6338 punk-
tów w dniu referendum w sprawie brexitu  
do 5982 punktów (tj. o 6%) cztery dni póź-
niej. Jednak od końca czerwca 2016 r. indeks  
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FTSE 100 zaczął szybko rosnąć, osiągając 
6941 punktów w połowie sierpnia 2016 r. 
oraz 7349 punktów w końcu czerwca 
2017 r. Tym samym, w stosunku do po-
ziomu z dnia referendum wartość indeksu 
FTSE 100 zwiększyła się o 16%. Do wzro-
stu indeksu przyczynił się spadek kursu 
funta, dzięki czemu nastąpiło wzmocnienie 
konkurencyjności brytyjskiego eksportu, 
zaś ożywienie w tym obszarze poprawiło 
nastroje inwestorów giełdowych. 

W jaki sposób i z jaką siłą brexit może 
wpłynąć na parametry makroekonomicz-
ne brytyjskiej gospodarki? Dostępne ana-
lizy opierają się na dwóch podstawowych 
scenariuszach przyszłych relacji gospo-
darczych Wielkiej Brytanii z partnerami 
handlowymi. Pierwszy z tych scenariu-
szy (scenariusz FTA – ang. Free Trade 
Agreement) zakłada, że Wielka Brytania 
w ciągu pięciu lat wynegocjuje z UE nową 
umowę o wolnym handlu towarami (bez 
usług), z kolei drugi (scenariusz WTO) 
przewiduje, że brytyjsko-unijna wymia-
na handlowa opierać się będzie na gene-
ralnych zasadach Światowej Organizacji 
Handlu (WTO), w szczególności na klau-
zuli największego uprzywilejowania. 
Jeśli chodzi o warunki handlu Wielkiej 
Brytanii z państwami spoza UE, a także 
kierunków zmian w brytyjskiej polityce 
migracyjnej oraz udziału Zjednoczonego 
Królestwa w finansowaniu budżetu UE 
wspomniane scenariusze są w praktyce 
tożsame19.

Zgodnie z szacunkami firmy konsultin-
gowej PricewaterhouseCoopers (PwC), 

19 Leaving the EU: Implications for the UK economy, PwC, March 2016, s. 14.

w zależności od przyjętego scenariu-
sza, należy się spodziewać spadku PKB 
Wielkiej Brytanii w perspektywie 2020 r. 
o 3,1-5,5% w porównaniu z sytuacją, w któ-
rej brexit nie miałby miejsca (tabela 2, 
s. 118). W kolejnych latach skala spadku 
będzie wyraźnie maleć, zwłaszcza w sce-
nariuszu FTA, bowiem w 2025 r. bry-
tyjski PKB będzie niższy w następstwie 
brexitu o 1,1-4,1%, zaś w 2030 r. różnica 
w porównaniu z poziomem PKB, który 
Wielka Brytania wypracowałaby pozo-
stając w UE, wyniesie 1,2-3,5%. Wynika 
z tego, że skutki wyjścia z UE dla wzrostu 
gospodarczego Wielkiej Brytanii będą sto-
sunkowo łagodne oraz ograniczone w cza-
sie. Do 2030 r. negatywne konsekwencje 
brexitu powinny zostać w znacznym stop-
niu zniwelowane (przewiduje to zwłasz-
cza scenariusz FTA) dzięki korzyściom 
wynikającym z:
a) deregulacji gospodarki Zjednoczonego 
Królestwa w konsekwencji uchylenia prze-
pisów prawa wspólnotowego stanowiących 
dotychczas integralną część brytyjskiego 
ustawodawstwa;
b) odzyskania przez Wielką Brytanię peł-
nej swobody w kształtowaniu stosunków 
gospodarczych z państwami spoza UE, co 
ma szczególne znaczenie w przypadku tzw. 
rynków wschodzących i generalnie pozwala 
na bardziej optymalne – niż w warunkach 
członkostwa w UE – wykorzystywanie 
potencjału gospodarczego i handlowego 
Wielkiej Brytanii;
c) uelastycznienia brytyjskiego rynku pracy 
oraz zredukowania biurokracji związanej 
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z jego funkcjonowaniem w następstwie 
zdjęcia gorsetu unijnych regulacji;
d) oszczędności w wydatkach publicznych 
związanych z zaprzestaniem wnoszenia przez 
Wielka Brytanię wpłat do budżetu UE.

Podstawową przyczyną przewidywane-
go w sytuacji brexitu przejściowego spad-
ku brytyjskiego PKB będzie silne ograni-
czenie nakładów inwestycyjnych, które 
w 2020 r. mają być niższe o 16,4-25,8% 
w porównaniu z ich poziomem w sytuacji 
pozostania Wielkiej Brytanii w UE. Można 
przypuszczać, że wielu przedsiębiorców 
wstrzyma się po prostu z inwestycjami 
do czasu usunięcia widocznej obecnie na 
rynku niepewności związanej z brakiem 
jasności co do kształtu przyszłych relacji 
Wielkiej Brytanii z państwami Unii i spoza 
jej granic, a także warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej w Zjednoczonym 
Królestwie po przejrzeniu prawa brytyj-
skiego pod kątem zbędnych w związku 

20 Oczywiście w wypadku eksportu wystąpi zjawisko odwrotne – to znaczy poprawa jego konkurencyjności. Znalazło 
to wyraz w prognozie PwC, która w obydwu scenariuszach zakłada, iż eksport obniży się w mniejszym stopniu niż 
import, a nawet zgodnie ze scenariuszem FTA w 2025 r. i 2030 r. widoczny będzie już przyrost eksportu.

z brexitem regulacji wspólnotowych. 
Do ograniczenia inwestycji przyczyni się 
także przewidywany spadek konsumpcji 
(o 2,8-5,5% w 2020 r.) oraz spadek eks-
portu (o 3,6-9,8%). W kolejnych latach 
oddziaływanie czynników wpływających 
negatywnie na skłonność przedsiębiorców 
brytyjskich do inwestowania będzie sła-
bło, co zakłada zwłaszcza scenariusz FTA.

W warunkach brexitu nastąpi rów-
nież spadek importu Wielkiej Brytanii, 
którego skalę analitycy PwC oceniają na 
4,8-11,9% w 2030 r. Ważną przyczyną tego 
stanu rzeczy będzie pogorszenie konku-
rencyjności cenowej towarów sprowadza-
nych z zagranicy w następstwie osłabienia 
kursu funta20. W wypadku scenariusza 
FTA obniżenie importu uwidoczni się 
przede wszystkim w okresie do 2020 r., 
zaś w 2025 r. i 2030 r. różnica pomiędzy 
wielkością przywozu ‒ w sytuacji brexitu  
oraz gdy Wielka Brytania pozostałaby 

Tabela 2. Prognozowany wpływ brexitu na wybrane kategorie makroekonomiczne  
gospodarki Wielkiej Brytanii w 2020, 2025 i 2030 roku*

Kategoria ekonomiczna
Scenariusz FTA Scenariusz WTO

2020 2025 2030 2020 2025 2030
Konsumpcja -2,8 -1,8 -1,8 -5,5 -5,3 -5,2
Inwestycje -16,4 -4,7 -1,7 -25,8 -14,8 -9,9
Eksport -3,6 0,4 0,7 -9,8 -8,4 -6,0
Import -4,8 -0,6 -0,3 -11,9 -10,5 -7,8
PKB -3,1 -1,1 -1,2 -5,5 -4,1 -3,5

Liczba pracujących 
w% -1,7 -1,4 -1,1 -2,9 -2,9 -1,8

w tys. -550 -450 -350 -950 -950 -600

*  Zmiany wielkości analizowanych kategorii w stosunku do sytuacji, w której Wielka Brytania pozostałaby w UE w %.
Źródło: Leaving the EU… op. cit., s. 26-27, 30.
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w UE ‒ będzie już stosunkowo niewiel-
ka. Z kolei w wypadku scenariusza WTO 
przewidywany jest większy spadek impor-
tu w porównaniu ze scenariuszem FTA, 
a ponadto różnica w wielkości przywozu, 
w zależności od tego czy Wielka Brytania 
wychodzi z UE czy pozostaje w Unii, utrzy-
mywać się będzie dłużej. Wynika to ze 
skali powiązań Zjednoczonego Królestwa 
ze wspólnym rynkiem, który obecnie ma 
dla gospodarki Wielkiej Brytanii pierw-
szoplanowe znaczenie – około 44% bry-
tyjskiego eksportu towarów i usług trafia 
do innych państw UE, zaś udział impor-
tu towarów unijnych do Zjednoczonego 
Królestwa w całym imporcie tego pań-
stwa wynosi 53% (dane z 2015 r.)21. Jeśli 
Wielka Brytania zdołałaby relatywnie 
szybko porozumieć się z państwami UE 
w sprawie warunków wolnego handlu po 
brexicie (FTA), wówczas dotychczasowa 
skala obrotów nie uległaby tak dużemu 
spadkowi, do jakiego może dojść w sytu-
acji, gdy negocjacje w sprawie FTA będą 
się przedłużać i relacje z państwami UE 
zostaną oparte na zasadach WTO. Będzie 
to związane z pojawieniem się większych 
barier handlowych (opłaty pozataryfowe, 
ograniczenia ilościowe, wymagania sanitar-
ne i fitosanitarne) niż w pierwszym wypad-
ku. Tendencje dotyczące importu Wielkiej 
Brytanii mają istotne znaczenie, bowiem 
pokazują skalę zmniejszenia się chłonności 
rynku brytyjskiego w odniesieniu do to-
warów pochodzenia zagranicznego, w tym 

21 D. Harari: Productivity In the UK, House of Commons Library, Briefing Papers”, No 06492, 22 November 
2016, s. 16.

22 Newsrelease euroindicators, Eurostat, N 34/2017, s. 2.
23 Leaving the EU… op. cit., s. 3.

dostarczanych przez polskich przedsiębior-
ców. W wypadku scenariusza FTA obniże-
nie zapotrzebowania Wielkiej Brytanii na 
import widoczne będzie głównie w okre-
sie do 2020 r., natomiast w sytuacji zre-
alizowania scenariusza WTO spadek im-
portu potrwa zdecydowanie dłużej i jesz-
cze w 2030 r. wyniesie 7,8%. Pośrednio 
dane na temat kształtowania się importu 
Wielkiej Brytanii po brexicie wskazują na 
zwiększone trudności w dostępie do rynku 
brytyjskiego, jakie mogą napotkać polscy 
eksporterzy.

Brexit wpłynie negatywnie na brytyjski 
rynek pracy, powodując – wskutek osła-
bienia aktywności gospodarczej Wielkiej 
Brytanii – zmniejszenie zapotrzebowania 
na pracę o 1,7-2,9% w 2020 r. i odpowied-
nio o 1,4-2,9% w 2025 r. oraz 1,1-1,8% 
w 2030 r. W liczbach bezwzględnych 
będzie to oznaczało stratę 550-950 tys. 
miejsc pracy w perspektywie 2020 r. i 350-
600 tys. w perspektywie 2030 r. W konse-
kwencji, w pierwszych 3-4 latach po bre-
xicie stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii 
wzrośnie do 7-8% wobec 4,7% w styczniu 
2017 r.22, jednak do 2030 r. powinna po-
wrócić do obecnego poziomu23.

Do podobnych co PwC wniosków do-
szły inne ośrodki analityczne, próbujące 
ustalić wpływ rezygnacji Wielkiej Brytanii 
z członkostwa w UE na gospodarkę tego 
państwa (tabela 3, s. 120). Niemal wszyst-
kie przytoczone prognozy zakładają, że 
brytyjski PKB będzie w 2030 r. niższy 
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w następstwie brexitu, różniąc się jedy-
nie w kwestii skali tego spadku. W zależ-
ności od uwzględnionego w poszczegól-
nych prognozach obszaru oddziaływania 
brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii 
oraz rozważanego scenariusza przyszłych 
stosunków Zjednoczonego Królestwa z in-
nymi państwami (FTA/WTO), spadek ten 
wyniesie od 1,2-3,5% (PwC/CBI) do 7,5% 
(HM Treasury) i 7,9% (CEP). Jedynie eks-
perci zespołu badawczego „Economists for 
brexit”, analizujący wyłącznie obszar han-
dlu zagranicznego i budżetu państwa w wa-
runkach scenariusza WTO przewidują, że 
w efekcie brexitu nastąpi przyspieszenie 
wzrostu gospodarczego Zjednoczonego 
Królestwa, dzięki czemu brytyjski PKB 
będzie w 2030 r. wyższy o 4,0% w porów-
naniu z sytuacją bez brexitu. Wspomniany 
efekt Wielka Brytania osiągnąć ma dzięki 
uwolnieniu się od nakazów i zakazów wy-
nikających z prawa wspólnotowego oraz sa-
modzielnemu kształtowaniu swoich relacji 
gospodarczych z innymi państwami, co 
pozwoli na bardziej efektywne wykorzy-
stanie posiadanego potencjału rozwojo-
wego. Możliwość pozytywnego, chociaż 
niezbyt silnego, wpływu brexitu na wzrost 
gospodarczy Wielkiej Brytanii przewiduje 
również think tank Open Europe.

Fakt, że brexit niekoniecznie musi od 
razu, tj. już w 2017 r., spowolnić wzrost 
gospodarki Zjednoczonego Królestwa, po-
twierdzają prognozy Komisji Euro pejskiej 
dotyczące najbliższych dwóch lat. Zgodnie 
z przewidywaniami Komisji z październi-
ka 2016 r. brytyjski PKB miał powiększyć 

24 European economic forecasts – spring 2017, European Commission, 11 May 2017, s. 148.

się w 2017 r. zaledwie o 1,0%, natomiast 
w prognozie wiosennej z maja 2017 r. mowa 
jest o wzroście nieco szybszym, bo na po-
ziomie 1,8%. W przypadku 2018 r. obie 
edycje prognozy Komisji są zaś zgodne co 
do tego, że dynamika PKB obniży się do 
1,3%, pozostając jednak cały czas na plu-
sie24. Kontrastuje to z przytoczonymi w ta-
belach 2 i 3 prognozami kilku ośrodków 
analitycznych, które w większości zakła-
dają, iż PKB Wielkiej Brytanii po wyjściu 
z UE ulegnie obniżeniu.

O ile w krótkim czy średnim okresie 
gospodarka brytyjska może odczuć ne-
gatywne skutki brexitu, wyrażające się 
zwłaszcza w przejściowym spowolnieniu 
wzrostu PKB, o tyle w długim okresie wyj-
ście z UE nie powinno utrudnić rozwoju 
Zjednoczonego Królestwa. Potwierdzają 
to analizy PwC sięgające 2050 r., z których 
wynika, że Wielka Brytania – zajmująca 
w 2016 r. 9 miejsce w rankingu państw 
pod względem wielkości PKB – w analo-
gicznych rankingach dotyczących 2030 r. 
oraz 2050 r. przesunie się tylko o jedną 
pozycję w dół, zajmując 10 miejsce (tabe-
la 4, s. 121). Inne duże kraje UE pogorszą 
pozycję z 2016 r. w znacznie większym 
stopniu: Niemcy w 2030 r. zajmować będą 
7 miejsce (wobec 5 miejsca w 2016 r.), zaś 
w 2050 r. przesuną się na 9 miejsce; Francja 
spadnie z 10 miejsca w 2016 r. na 11 miejsce 
w 2030 r. i 12 miejsce w 2050 r.; Włochy 
przesuną się z 12 miejsca w 2016 r. na 
15 miejsce w 2030 r. i 21 miejsce w 2050 r. 
Niewielka, w porównaniu z innymi duży-
mi państwami UE, zmiana usytuowania 
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Wielkiej Brytanii w rankingu największych 
gospodarek świata wskazuje, że ‒ pomimo 
wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE 
i przejściowego spowolnienia dynamiki 
PKB ‒ w długim okresie gospodarka bry-
tyjska będzie się rozwijała szybciej niż inne 
duże państwa Unii.

Konsekwencje brexitu dla polskiej 
gospodarki i Polaków na wyspach
Wymiana handlowa

Wielka Brytania zajmowała w  latach 
2010–2016 wysokie (2-3) miejsce na li-
ście największych odbiorców polskiego 
eksportu towarowego (tabela 5, s. 122), 

Tabela 3. Prognozowany wpływ brexitu na PKB Wielkiej Brytanii w perspektywie 2030 r.*

Źródło  
prognoz

Scenariusz 
FTA lub

scenariusz 
WTO

Prognozowana zmiana PKB
Uwzględniony w prognozach 

obszar oddziaływania  
brexitu na gospodarkę  

Wielkiej Brytanii

Wartości 
brzegowe Wartość

średniamin. maks.

Centre for Economic 
Performance (CEP)

FTA -6,3 -9,5 -7,9 Budżet, handel zagraniczny, 
produktywność

WTO b.d. b.d. -2,6 Handel zagraniczny

Ministerstwo Skarbu
(HM Treasury)

FTA -4,6 -7,8 -6,2 Budżet, handel zagraniczny, 
inwestycje zagraniczne, 
produktywnośćWTO -5,4 -9,5 -7,5

OECD WTO/FTA -2,7 -7,7 -5,1
Budżet, handel zagraniczny, 
inwestycje zagraniczne, 
produktywność, migracje,

National Institute 
of Economical 
Social Research 
(NIESR)

FTA -1,9 -2,3 -2,1
Budżet, handel zagraniczny, 
inwestycje zagraniczneWTO -2,7 -3,7 -3,2

WTO+ b.d. b.d. -7,8

PwC/
Confederation  
of British Industry

FTA b.d. b.d. -1,2 Budżet, handel, inwestycje 
zagraniczne,

WTO b.d. b.d. -3,5

Zespół badawczy 
„Oxford  
Economics”

FTA -0,1 -3,9 -2,0
Budżet, handel zagraniczny, 
inwestycje zagraniczne, 
migracje, zmiany w prawie

Pan-Europejski 
think tank Open 
Europe

FTA
-2,2 1,6 -0,8 

+0,6
Budżet, handel zagraniczny, 
migracje, zmiany w prawie

Zespół badawczy 
”Economists  
for brexit”

WTO b.d. b.d. 4,0 Budżet, handel zagraniczny

*  Zmiany wielkości PKB w stosunku do sytuacji, w której Wielka Brytania pozostałaby w UE w %.
Źródło: Carl Emmerson, Paul Johnson, Ian Mitchell, David Phillips: brexit and the UK’s public finances, 
Institut for Fiscal Studies, “IFS Report 116”, May 2016, s. 18. Dominic Webb, Matthew Keep: In brief:  
UK-EU economic relations, House of Commons Library, „Briefing Papers”, No 06091, 13 June 2016, s. 16.
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jednak jej udział w całym wywozie po-
zostawał relatywnie niski i nie przekra-
czał 6,4-6,8%. W wypadku importu rola 
Wielkiej Brytanii w wolumenie przy-
wozu do Polski, była jeszcze mniejsza 
– 8-10 miejsce na liście czołowych dostaw-
ców na rynek polski z udziałem na poziomie  
2,6-2,7%. Z kolei w wypadku wymiany 
w zakresie usług, Wielka Brytania w 2015 r. 

25 W 2015 r. wartość usług dostarczonych przez polskie firmy dla odbiorców w Wielkiej Brytanii wyniosła 
2,84 mld euro, zaś wartość usług brytyjskich nabytych przez odbiorców z Polski – 2,6 mld euro. Rocznik 
Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016, GUS.

była sklasyfikowana na 2 miejscu wśród 
państw dostarczających usługi do Polski 
z udziałem stanowiącym 8,7% łącznej war-
tości tych nabytych przez polskich odbior-
ców oraz na 3 miejscu wśród odbiorców 
usług dostarczanych przez Polskę (z udzia-
łem wszystkich usług sprzedanych za grani-
cę wynoszącym 7%25). Warto jednak pod-
kreślić, że Polska w wymianie towarowej 

Tabela 4. Prognozowane zmiany w rankingu państw świata pod względem wysokości 
PKB1) w 2030 i 2050 roku

Ranking 2016 Ranking 2030 Ranking 2050

Pozycja Państwo PKB Pozycja Państwo PKB Pozycja Państwo PKB
1 Chiny 21269 1 Chiny 38008 1 Chiny 58499
2 USA 18562 2 USA 23475 2 Indie 44128
3 Indie 8721 3 Indie 19511 3 USA 34102
4 Japonia 4932 4 Japonia 5606 4 Indonezja 10502
5 Niemcy 3979 5 Indonezja 5424 5 Brazylia 7540
6 Rosja 3745 6 Rosja 4736 6 Rosja 7131
7 Brazylia 3135 7 Niemcy 4707 7 Meksyk 6863
8 Indonezja 3028 8 Brazylia 4439 8 Japonia 6779
9 W. BRYTANIA 2788 9 Meksyk 3661 9 Niemcy 6138

10 Francja 2737 10 W. BRYTANIA 3638 10 W. BRYTANIA 5369
11 Meksyk 2307 11 Francja 3377 11 Turcja 5184
12 Włochy 2221 12 Turcja 2996 12 Francja 4705
13 Korea Płd. 1929 13 Arabia Saud. 2755 13 Arabia Saud. 4694
14 Turcja 1906 14 Korea Płd. 2651 14 Nigeria 4348
15 Arabia Saud. 1731 15 Włochy 2541 15 Egipt 4333
16 Hiszpania 2690 16 Iran 2354 16 Pakistan 4236
17 Kanada 1674 17 Hiszpania 2159 17 Iran 3900
18 Iran 1459 18 Kanada 2141 18 Korea Płd. 3539
19 Australia 1189 19 Egipt 2049 19 Filipiny 3334
20 Tajlandia 1161 20 Pakistan 1868 20 Wietnam 3176

21 Włochy 3115

1) Według parytetu siły nabywczej (PPP) w cenach 2016 r.
Źródło: The long view. How will the global economic order change by 2050?, PwC, February, s. 23.
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z Wielką Brytanią w minionych kilku latach 
osiągnęła dużą nadwyżkę eksportu nad im-
portem, która zwiększyła się z 3,8 mld euro 
w 2010 do 7,4 mld euro w 2016 r.26. Również 
w wypadku handlu usługami Polska uzyska-
ła w 2015 r. w wymianie z Wielką Brytanią 
dodatnie saldo, z tym że wyniosło ono jedy-
nie 241 mln euro, a więc było wielokrotnie 
niższe od nadwyżki osiąganej w wymianie 
towarowej.

Struktura eksportu towarowego do 
Wielkiej Brytanii (tabela 6, s. 123) jest 
zdominowana przez: maszyny, urzą-
dzenia i sprzęt transportowy (43,6% 
w 2015 r.), żywność i zwierzęta żywe 
(16,0%) oraz chemikalia i  tworzywa 

26 Wymaga podkreślenia, że nadwyżka osiągnięta przez Polskę w wymianie z Wielką Brytanią jest niewiele 
niższa od nadwyżki w handlu z Niemcami (8,42 mld euro w 2016 r.), mimo iż wartość obrotów z Niemcami 
jest pięć i pół razy wyższa od wartości obrotów z Wielką Brytanią.

sztuczne (11,0%). Podobnie wygląda 
struktura importu, w której wspomnia-
ne wyżej wyroby stanowią odpowiednio: 
maszyny, urządzenia i sprzęt transporto-
wy (37,1%) oraz chemikalia i tworzywa 
sztuczne (30,8%). Z kolei w wyypadku 
usług dostarczanych przez polskie firmy 
do Wielkiej Brytanii (tabela 7, s. 124) naj-
ważniejsze znaczenie mają: telekomuni-
kacyjne (23,3%), usługi prawne, księgowe 
i zarządzania (13,6%), a także w zakre-
sie transportu samochodowego (11,3%), 
zaś w wypadku usług nabytych przez od-
biorców z Polski – prawne, księgowe i za-
rządzania (20,3%), związane z podróża-
mi (12,4%), telekomunikacyjne (11,0%) 

Tabela 5. Wymiana towarowa Polski z Wielką Brytanią na tle polskiego handlu  
zagranicznego w latach 2010–2016 (w mld euro oraz %)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Polski eksport ogółem 120,37 136,69 143,46 154,99 165,77 179,58 183,63
Polski eksport  
do W. Brytanii 7,56 8,81 9,71 10,08 10,57 12,10 12,11

Udział eksportu  
do W. Brytanii w polskim 
eksporcie ogółem (w%)

6,3 6,5 6,8 6,5 6,4 6,7 6,6

Polski import ogółem 134,19 152,57 154,04 156,98 168,43 177,23 178,87
Polski import  
z W. Brytanii 3,67 4,01 3,76 4,11 4,36 4,80 4,67

Udział importu  
z W. Brytanii w polskim 
imporcie ogółem (w%)

2,7 2,6 2,4 2,6 2,5 2,7 2,6

Saldo polskiego  
handlu zagranicznego -13,82 -15,88 -10,58 -1,98 -2,66 2,35 4,76

Saldo wymiany  
z W. Brytanią 3,89 4,80 5,95 5,97 6,21 7,30 7,44

Źródło: Rocznik Statystyczny handlu zagranicznego, GUS, lata 2011–2016. Obroty towarowe handlu za-
granicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2016, GUS, Warszawa, 15.2.2017.
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oraz dotyczące opłat z tytułu użytkowania 
własności intelektualnej (9,6%).

Według szacunków Euler Hermes, glo-
balnego lidera ubezpieczeń należności 
handlowych, polski eksport do Wielkiej 
Brytanii w wyniku spowolnienia wzro-
stu brytyjskiej gospodarki będącego na-
stępstwem brexitu może przejściowo 

27 Poza niższym popytem importowym zgłaszanym przez przedsiębiorców brytyjskich, w tym na towary sprowadzane 
z Polski, czynnik oddziałujący hamująco na polski eksport do Wielkiej Brytanii stanowi spadek kursu funta brytyj-
skiego, co zmniejsza konkurencyjność towarów i usług pochodzących z Polski na rynku Zjednoczonego Królestwa.

zmniejszyć się o 700 mln euro rocznie, 
tj. o około 6% w odniesieniu do wartości 
wywozu w latach 2015–201627. W najwięk-
szym stopniu odczuje to siedem branż 
przetwórstwa przemysłowego, a miano-
wicie: spożywcza (wpływy z eksportu 
zmniejszą się o 100 mln euro rocznie), 
RTV (100 mln euro), motoryzacyjna 

Tabela 6. Struktura wymiany towarowej Polski z Wielką Brytanią w 2015 r. 
(w mln euro oraz %)

Sekcje CN Eksport Udział1) Import Udział1)

Ogółem 12102,9 100,0 4799,0 100,0
Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 587,9 4,9 160,9 3,4
Produkty pochodzenia roślinnego 256,8 2,1 39,7 0,8
Przetwory spożywcze 1166,8 9,6 244,3 5,1
Produkty mineralne 364,9 3,0 89,8 1,9
Produkty przemysłu chemicznego 733,0 6,1 1092,5 22,8
Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły pochodne 592,2 4,9 384,4 8,0
Drewno i artykuły z drewna 358,4 3,0 4,7 0,1
Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły pochodne 246,0 2,0 148,6 3,1
Materiały i artykuły włókiennicze 132,1 1,1 226,0 4,7
Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło 334,5 2,8 40,4 0,8
Perły, kamienie i metale szlachetne oraz wytwarzane 
z nich artykuły 366,5 3,0 17,3 0,4

Metale nieszlachetne i wytwarzane z nich artykuły 537,2 4,4 268,1 5,6
Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny  
i elektrotechniczny 3372,2 27,9 943,0 19,6

Sprzęt transportowy 1904,1 15,7 839,8 17,5
Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, 
pomiarowe 140,8 1,2 158,8 3,3

Artykuły przemysłowe różne – meble, prefabrykaty, 
zabawki 936,0 7,7 67,9 1,4

Pozostałe sekcje2) 73,5 0,6 72,8 1,5

1)  Odpowiednio w łącznej wartości polskiego eksportu i importu do i z Wielkiej Brytanii.
2)  Tłuszcze i oleje, skóry i wytwarzane z nich artykuły, obuwie, nakrycia głowy, itp.
Źródło: Rocznik Statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2016.
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(90 mln euro), meblarska (90 mln euro), 
chemiczna (80 mln euro), maszynowa 
(80 mln euro) oraz AGD (70 mln euro)28. 
Z kolei w sferze usług straty w konsekwencji 

28 Brexit może wywołać gwałtowny wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii i UE, Euler Hermes 
<http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-praso-we/wiadomosci/Pages/160609_EH-Bre-xit.aspx>.

29 Z danych Zrzeszenia Polskich Przewoźników Drogowych wynika, że aż 25% samochodów ciężarowych 
przystępujących do odprawy promowej we francuskim porcie Calais (połączenie do Wielkiej Brytanii) sta-
nowią tiry polskich firm transportowych. Polacy wożą na Wyspy głównie artykuły przemysłowe, spożywcze 

brexitu prawdopodobnie poniosą przed-
siębiorcy zajmujący się transportem sa-
mochodowym29. W sumie jednak brexit 
może spowodować umiarkowany spadek 

Tabela 7. Struktura wymiany Polski z Wielką Brytanią w 2015 r. w zakresie usług 
(w mln euro oraz %)

Sekcje CN Usługi
dostarczone Udział1) Usługi

nabyte Udział1)

Ogółem 2840,5 100,0 2599,8 100,0
Usługi produkcyjne (uszlachetniania) 129,6 4,6 0,0 0,0
Usługi napraw i konserwacji (gdzie indziej niezaliczone) 81,7 2,9 25,2 1,0
Transport morski 23,8 0,8 73,6 2,8
Transport lotniczy 66,0 2,3 96,6 3,7
Transport samochodowy 319,9 11,3 127,6 4,9
Pozostałe usługi wspomagające i uzupełniające transport 105,3 3,7 36,8 1,4
Podróże 198,6 7,0 321,8 12,4
Usługi budowlane 53,2 1,9 24,6 1,0
Usługi ubezpieczeniowe i emerytalno-rentowe 19,9 0,7 73,3 2,8
Usługi finansowe 67,0 2,4 237,4 9,1
Opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej 27,9 1,0 248,8 9,6
Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne 663,6 23,3 285,5 11,0
Usługi badawczo-rozwojowe 69,8 2,5 30,6 1,2
Usługi prawne, księgowe,  
doradztwo w zakresie zarządzania i public relations

388,1 13,6 529,9 20,3

Reklama, badanie rynku i sondaże opinii publicznej 173,8 6,1 92,4 3,6
Usługi architektoniczne, inżynierskie,  
naukowe i pozostałe usługi techniczne

60,4 2,1 39,7 1,5

Usługi związane z handlem 28,7 1,0 58,2 2,2
Pozostałe usługi gospodarcze (gdzie indziej niezaliczone) 142,3 5,0 43,6 1,7
Usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności 69,6 2,5 189,7 7,3
Pozostałe rodzaje usług2) 151,3 5,3 64,5 2,5

1)  Odpowiednio w łącznej wartości usług dostarczonych oraz nabytych do – i z Wielkiej Brytanii.
2)  Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń, usługi rolnicze i wydobywcze, usługi leasingu operacyj-
nego i wynajmu urządzeń bez obsługi, usługi pocztowe i kurierskie oraz rządowe.
Źródło: Rocznik Statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2016.



Nr 3/maj-czerwiec/2017 125 

Skutki brexitu dla gospodarki   państwo i społeczeństwo

polsko-brytyjskiej wymiany handlowej, 
który – uwzględniając reakcję polskich 
eksporterów na trudności w wywozie do 
Rosji – w znacznej mierze może być skom-
pensowany przez wzmocnienie obecności 
na rynkach alternatywnych30.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Firmy brytyjskie dotychczas zainwestowa-
ły w Polsce w formie inwestycji bezpośred-
nich według stanu na koniec 2015 r. około 

oraz meble. D. Maciejasz: Brexit. Hamulec dla polskich ciężarówek, „Gazeta Wyborcza” <http://wyborcza.
biz/biznes /1,147749,20298028,brexit-hamulcem-dla-polskich-ciezarowek.html?disableRedire-cts=true>.

30 Trudności w handlu polsko-rosyjskim mają, rzecz jasna, zupełnie inne źródła i uwarunkowania, niż będą 
miały problemy z eksportem do Wielkiej Brytanii po brexicie, niemniej alternatywne kierunki rozwoju pol-
skiego eksportu kompensujące ubytek wywozu odpowiednio do Rosji i Zjednoczonego Królestwa w obu 
wypadkach mogą mieć wiele punktów wspólnych. Kierunki te zostały omówione w opracowaniu: Rosja nie 
do zastąpienia. Alternatywne rynki dla polskiego eksportu (red. A. Grzdzik, D. Wnukowski), Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.

31 W Polsce działają m. in. spółki córki tak znanych koncernów, jak: Tesco Plc (sieć supermarketów), Imperial 
Tobacco Plc (produkcja wyrobów tytoniowych), GlaxoSmithKline (produkcja farmaceutyków), British Oxy-
gen Corporation (wytwarzanie gazów technicznych), AVIVA Plc (usługi ubezpieczeniowe), Bates Ltd (usługi 
transportowe i magazynowe), Cadbury’s Schweppes (produkcja artykułów spożywczych), Shell Overseas 
Holdings Ltd oraz BP International (dystrybucja produktów naftowych). 

9,1 mld euro, co stanowi 5,5% wszystkich 
tego rodzaju lokat kapitałowych w kraju 
i plasuje Wielką Brytanię na 6 miejscu 
wśród największych inwestorów zagra-
nicznych obecnych w Polsce (tabela 8). 
Na polskim rynku działa około 1,3 tys. 
przedsiębiorstw należących bezpośrednio 
bądź pośrednio do kapitału brytyjskie-
go31. W tej chwili trudno jest jeszcze jed-
noznacznie ocenić wpływ brexitu na tę 
płaszczyznę współpracy polsko-brytyjskiej. 

Tabela 8. Skumulowana wartość kapitału z Wielkiej Brytanii ulokowanego w Polsce 
w formie inwestycji bezpośrednich w latach 2010–2015*

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Łączna wartość kapitału  
zagranicznego ulokowanego 
w Polsce w formie  
inwestycji bezpośrednich

161378 157151 178257 168506 174018 167091

Wartość kapitału z państw UE 
ulokowanego w Polsce w formie 
inwestycji bezpośrednich

136105 137977 156314 152934 159350 153480

Wartość kapitału  
z Wielkiej Brytanii ulokowanego 
w Polsce w formie  
inwestycji bezpośrednich

6220 6033 7541 7157 7039 9153

Stan na koniec roku w mln euro, z wyłączeniem podmiotów specjalnego przeznaczenia.
Źródło: Stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2015 r. w po-
dziale na kraje i strefy ekonomiczne, portal NBP oraz analogiczne opracowania dotyczące lat 2010–2014.
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Trzeba pamiętać, że brexit – oznaczający 
pogorszenie się klimatu inwestycyjnego 
w Wielkiej Brytanii – może obniżyć atrak-
cyjność Zjednoczonego Królestwa w przy-
ciąganiu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych, a pod względem ich wielkości 
Londyn był dotychczas liderem w Europie. 
Potencjalnie stworzy to szansę zwiększenia 
strumienia kapitału obcego napływającego 
do Polski przez pozyskanie inwestorów, 
którzy planowali inwestycje na wyspach 
brytyjskich. Co więcej, w sytuacji gdyby 
Wielka Brytania utraciła dostęp do jedno-
litego rynku, może nastąpić proces przesu-
wania części inwestycji dotychczasowych 
ulokowanych w Zjednoczonym Królestwie 
do krajów, które należą do UE, w tym do 
Polski, o ile stworzą one warunki zachę-
cające do takiej zmiany.

Wraz z napływem do Wielkiej Brytanii 
licznej rzeszy emigrantów zarobkowych 
z Polski, na wyspach zaczęli też działać 

polscy inwestorzy. Chociaż obecnie sku-
mulowana wartość kapitału z Polski ulo-
kowanego na obszarze Zjednoczonego 
Królestwa w formie inwestycji bezpo-
średnich (991 mln euro w 2015 r.) istot-
nie się zmniejszyła w stosunku do lat 
2010–2012 (4,2-4,4 mld euro), to jednak 
‒ zgodnie z danymi British Polish Chamber 
of Commerce ‒ w Wielkiej Brytanii nadal 
działa przynajmniej 40 tys. firm założonych 
przez Polaków. Większość z nich prowadzi 
działalność usługową w dziedzinie budow-
nictwa, handlu i gastronomii.

Wsparcie z budżetu UE

Brexit może rzutować – ale najwcześniej 
w 2019 r. – na wielkość przepływów fi-
nansowych pomiędzy Polską a budże-
tem UE, zwłaszcza w ramach środków 
strukturalnych zarezerwowanych dla 
Polski na lata 2014–2020. Jeżeli bowiem 
negocjacje w sprawie warunków wyjścia 

Tabela 9. Skumulowana wartość kapitału z Polski ulokowanego w Wielkiej Brytanii 
w formie inwestycji bezpośrednich w latach 2010–2015*

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 1013 2014 2015

Łączna wartość kapitału z Polski 
ulokowanego za granicą  
w formie inwestycji bezpośrednich

33264 40888 43492 22266 22839 21960

Wartość kapitału z Polski  
ulokowanego w państwach UE 
w formie inwestycji bezpośrednich

25032 30787 33614 16371 17891 16221

Wartość kapitału z Polski  
ulokowanego w Wielkiej Brytanii 
w formie inwestycji bezpośrednich

4192 4369 4397 735 842 991

*Stan na koniec roku w mln euro, z wyłączeniem podmiotów specjalnego przeznaczenia.
Źródło: Stan należności Polski z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich zagranicą na koniec 2015 r. w po-
dziale na kraje i strefy ekonomiczne, portal NBP oraz analogiczne opracowania dotyczące lat 2010–2014.
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Zjednoczonego Królestwa z Unii przecią-
gną się ponad standardowy okres dwóch 
lat, wówczas Wielka Brytania może wstrzy-
mać transfery do budżetu UE. Ponieważ 
Zjednoczone Królestwo jest obecnie dru-
gim (po Niemczech) największym płatni-
kiem netto32 (tabela 10), ze składką wyno-
szącą w latach 2013–2015 średnio 17,5 mld 
euro rocznie (po uwzględnieniu rabatu), 

32 W wypadku Wielkiej Brytanii w latach 2013–2015 środki wnoszone do budżetu Unii przewyższały środki 
otrzymywane z budżetu UE w ramach udziału w politykach wspólnotowych średnio o 10,6 mld €.

taka decyzja mogłaby negatywnie wpły-
nąć na płynność budżetu Unii. Z punktu 
widzenia polityki spójności jest to bardzo 
istotne, bowiem środki zaplanowane na zo-
bowiązania UE z tego tytułu przypadające 
na lata 2019–2020 sięgają odpowiednio 
47,5 mld euro oraz 47,9 mld euro. W razie 
ubytku składki wnoszonej do budżetu Unii 
przez Wielką Brytanię, pozostałe kraje 

Tabela 10. Państwa UE mające w rozliczeniach z budżetem Unii pozycję płatnika netto 
w latach 2013–2015 (w mld euro)

Państwo

Środki wnoszone 
do budżetu UE1)

Środki otrzymywane 
z budżetu UE w ramach 

udziału w politykach  
wspólnotowych

Pozycja netto (różnica między 
środkami wnoszonymi  

i otrzymywanymi  
z budżetu UE)

Wkład 
netto 
per 

capita 
w 2015 r. 

(w €)2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Niemcy 29 376 29 143 28 125 13 056 11 484 11 013 16 320 17 659 17 112 211

Wielka  
Brytania 17 068 14 072 21 409 6 308 6 985 7 458 10 760 7 088 13 952 215

Francja 23 292 20 968 20 606 14 239 13 479 14 468 9 052 7 489 6 138 92

Holandia 6 552 8 373 7 947 2 264 2 014 2 359 4 288 6 358 5 5588 331

Włochy 17 168 15 889 15 920 12 554 10 695 12 338 4 614 5 193 3 582 59

Szwecja 4 211 4 294 4 016 1 661 1 691 1 468 2 550 2 603 2 552 262

Dania 2 899 2 508 2 521 1 435 1 512 1 529 1 465 996 993 175

Austria 3 191 2 870 2 726 1 862 1 573 1 787 1 329 1 297 939 109

Finlandia 2 159 1 904 1 854 1 497 1 062 1 330 662 842 524 96

Cypr 185 161 230 227 273 203 -42 -112 27 32

1) Z uwzględnieniem rabatu przysługującego Wielkiej Brytanii (od 1985 r.),a także tymczasowego upustu 
w poborze środków na rzecz budżetu UE, przyznanego Holandii, Szwecji, Austrii i Danii w ramach per-
spektywy finansowej 2014–2020.
Źródło: M. Keep: UE budget and the UK’s contribution, House of Commons Library, “Briefing Papers”, 
No 06455,1 November 2016, s. 22.
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będą musiały zdecydować albo o odpo-
wiednim zmniejszeniu pułapów w per-
spektywie finansowej 2014–2020, albo 
o uzupełnieniu ubytku środków w formie 
dodatkowych wpłat. Tak czy inaczej spo-
wodowałoby to pogorszenie bilansu rozli-
czeń Polski z UE33.

Jedną z konsekwencji wyjścia Wielkiej 
Brytanii z UE będzie obniżenie średniej wy-
sokości PKB na mieszkańca Unii. Może to 
mieć istotne znaczenie w procedurze kwa-
lifikowania polskich regionów do wsparcia 
strukturalnego, do którego w najszerszym 
zakresie uprawnione są obszary mniej roz-
winięte, dysponujące produktem per capita 
nieprzekraczającym 75% poziomu wspo-
mnianego wskaźnika. W tej sytuacji jest 
prawdopodobne, że po 2020 r. Mazowsze, 
ale także trzy inne regiony (Wielkopolska, 
Śląsk i Dolny Śląsk), przekroczą próg 75%, 
co przełoży się na mniejszą alokację środ-
ków unijnych dla Polski34. 

Transfery do Polski środków 
zarobionych przez emigrantów

Brexit oznaczać będzie zmianę poli-
tyki migracyjnej Wielkiej Brytanii, co 

33 W 2016 r. pojawiły się informacje prasowe (np. na portalu <www.money.pl>, dostęp od 11.12.2016) suge-
rujące, że Polska już w tym roku dołączy do grona płatników netto. Teza ta nie znajduje jednak potwierdze-
nia w danych na temat przepływów między polskim budżetem a budżetem UE, publikowanych na portalu 
Ministerstwa Finansów (zakładka: Działalność/Unia Europejska/Transfery finansowe Polska-UE). Zgod-
nie z tymi danymi w 2016 r. Polska otrzymała z budżetu UE łącznie 9,98 mld €, co przy wpłacie do budżetu 
UE środków w wysokości 4,50 mld €, oznaczało dodatnie saldo rozliczeń w kwocie 5,48 mld €. Źródłem 
nieporozumień w kwestii statusu Polski jako płatnika netto może być fakt, iż w 2016 r. – wskutek wolnego 
rozruchu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020 – przejściowo 
zmniejszyła się skala dopływu do Polski funduszy strukturalnych.

34 Zob. T. Żółciak: Regiony zapłacą za brexit za kilka lat, „Gazeta Prawna”   
<http://serwisy.gazetaprawna.pl/ samorzad/artykuly/955217, regiony-zaplaca-za-brexit-za-kilka-lat.html>.

35 O. Hawkins, A. Moses: Polish population of the United Kingdom, House of Commons Library, “Briefing  
Papers”, No CBP7660, 15 July 2016, s. 3 i 4.

36 Według niektórych ocen do kraju może wrócić 100-200 tys. Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii   
<http://biznes.onet.pl/wiadomosci/ue/mr-po-brexicie-z-wielkiej-brytanii-do-kraju-moze-wrocic-100-200 
-tys-polakow/4pz279>.

może skutkować powrotem części pol-
skich emigrantów przebywających obec-
nie w Zjednoczonym Królestwie, któ-
rych liczbę brytyjskie Narodowe Biuro 
Statystyczne oceniało w końcu 2015 r. na 
984 tys. osób35. Czy rzeczywiście do tego 
dojdzie, a jeżeli tak, to jaką skalę przyjmą 
te powroty36, zależy od wyników negocja-
cji unijno-brytyjskich w kwestii statusu 
imigrantów przebywających w Wielkiej 
Brytanii oraz obywateli Zjednoczonego 
Królestwa mieszkających w kontynentalnej 
części Europy. Powodem chęci wyjazdu 
z wysp brytyjskich części Polaków tam 
pracujących może być również pogorsze-
nie się klimatu społecznego w stosunku 
do pracowników cudzoziemskich, w tym 
przybyłych z naszego kraju. 

W okresie dwucyfrowego bezrobocia 
w Polsce wyjazd za granicę licznej grupy 
osób łagodził problem nadmiaru rąk do 
pracy, jednak obecnie – kiedy stopa bezro-
bocia wyraźnie spadła (do 8,6% w stycz-
niu 2017 r.), a przemysł coraz silniej od-
czuwa deficyt fachowców – emigracja 
zarobkowa w niedługim czasie stanie 
się czynnikiem utrudniającym wzrost 
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gospodarki. Ponieważ z reguły emigranci 
odznaczają się ponadprzeciętną zaradno-
ścią życiową oraz przygotowaniem za-
wodowym, wzbogaconym jeszcze przez 
kontakt z brytyjską kulturą pracy, stano-
wić mogą cenne zaplecze kadrowe dla 
polskiej gospodarki.

Ograniczenie w następstwie brexitu 
liczby Polaków pracujących w Wielkiej 
Brytanii spowoduje zmniejszenie wiel-
kości transferowanych do nas środków 
finansowych zarobionych przez emigran-
tów podczas pobytu za granicą. 

Zgodnie z danymi NBP dotyczącymi 
bilansu płatniczego Polski, emigranci 
zarobkowi przesyłali do kraju w 2015 r. 
oraz w I połowie 2016 r. średnio 4 mld zł 
kwartalnie, z czego 62% stanowiły pie-
niądze osób pracujących w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii37. Przyjmując, że środ-
ki przesyłane przez Polaków pracujących 
na wyspach brytyjskich stanowią poło-
wę wspomnianego odsetka, otrzymamy 
kwotę około 1,2 mld zł, która w przybli-
żeniu odzwierciedla wielkość transfero-
wanych z Wielkiej Brytanii do Polski za-
robków polskich emigrantów. Ewentualny 
wyjazd z Wielkiej Brytanii pewnej liczby 
polskich pracowników spowoduje zmniej-
szenie wskazanej wyżej kwoty transferów, 
ale obecnie nie jest możliwe określenie 
skali tego ubytku.

Bezprecedensowy charakter brexitu, 
jak również brak odpowiedzi na szereg 
kluczowych pytań dotyczących warun-
ków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 
Euro pejskiej oraz  przyszłych relacji 

37 Bilans płatniczy RP za poszczególne kwartały 2015 i 2016 r., portal NBP.

Zje dno czonego Królestwa z jej państwa-
mi oraz spoza UE, utrudnia precyzyjne 
określenie wpływu tego procesu na polską 
gospodarkę. Próbując wyjaśnić tę kwestię, 
należy wziąć pod uwagę:
− pozycję Wielkiej Brytanii w całym pol-
skim eksporcie towarów i usług;
− wkład Zjednoczonego Królestwa do 
budżetu UE, a w konsekwencji także 
w finansowanie polityk wspólnotowych, 
z polityką spójności na czele, której naj-
większym beneficjentem jest Polska;
− zainteresowanie Polską ze strony inwe-
storów brytyjskich, jako atrakcyjnym miej-
scem lokowania inwestycji bezpośrednich;
− obecność w Wielkiej Brytanii licznej 
grupę emigrantów zarobkowych z Polski. 

Pierwszym namacalnym efektem brexi-
tu jest wzmocnienie negatywnych emocji 
widocznych na polskim rynku w związ-
ku z wątpliwościami w kwestii przyszłego 
stanu koniunktury na rynku krajowym 
oraz europejskim, które zaczęły się ujaw-
niać zanim jeszcze doszło do referendum 
w sprawie przyszłości Zjednoczonego 
Królestwa w UE. W tej sytuacji część firm 
wstrzymuje się z inwestycjami, ale ten fakt 
wiąże się z zapowiedzią wyjścia Wielkiej 
Brytanii z UE tylko w takim sensie, iż trud-
ne jeszcze do określenia skutki brexitu 
stanowią jeden z dodatkowych czynników 
podtrzymujący obawy przedsiębiorców co 
do ryzyka biznesowego. W tym kontekście 
dalszy bieg spraw związanych z brexitem 
może być istotny dla firm, które: 
− planują ubieganie się o wsparcie z za-
rezerwowanych dla Polski funduszy 
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europejskich; których wysokość w konse-
kwencji brexitu może w przyszłości ulec 
obniżeniu;
− mocno związały się z rynkiem brytyj-
skim i nie mają wystarczających środków 
na poszukiwanie nowych możliwości zbytu 
swoich wyrobów;
− eksportują do innych państw UE 
(zwłaszcza Niemiec i Holandii) duże ilości 
materiałów i elementów kooperacyjnych, 
które są następnie wykorzystywane w po-
wstającej w tych krajach produkcji sprze-
dawanej w Wielkiej Brytanii. Możliwe 
w konsekwencji brexitu pogorszenie kon-
dycji brytyjskiej gospodarki przełoży się 
na spadek popytu importowego na towa-
ry i usługi sprowadzane z kontynentalnej 
części Europy, w tym Polski;
− są zaangażowane we współpracę w sfe-
rze produkcji (w tym kooperacyjnej), usług 
oraz kapitału z firmami brytyjskimi dzia-
łającymi na terenie Polski.

W sumie bezpośredni wpływ brexi-
tu na perspektywy rozwojowe polskiej 
gospodarki będzie raczej niewielki i we-
dług dostępnych danych ograniczy się do 
przejściowego spadku stopy PKB w Polsce 
łącznie o 0,1-0,2 punktu procentowego 
w ciągu dwóch lat38. W tym kontekście 
istotne znaczenie będzie miała siła, z jaką 
brexit może oddziaływać na koniunkturę 
w państwach strefy euro, w szczególności 

38 Zob. wypowiedź Leszka Skiby, podsekretarza stanu w ministerstwie finansów, przytoczona na łamach „Rzecz-
pospolitej” <http://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/306309846-Brexit-to-nie-jest-najwiekszy-problem-na 
-szej-gospodarki.html#ap-1>. W ocenie ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w Polsce 
w następstwie brexitu może obniżyć się do 2019 r. o około 0,1 puntu procentowego. Sytuacja gospodarcza 
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, NBP, nr 2/16, lipiec 2016 r., s. 14.

39 Zob. wypowiedź Mateusza Morawieckiego, wicepremiera oraz ministra rozwoju i finansów, przytoczona na 
łamach „Gazety Prawnej” <http://biznes.gazeta prawna.pl/artykuly/955191,polski-rzad-szykuje-sie-na 
-skutki-brexitu-mamy-60-mld-zl-w-skarbonce.html>.

w Niemczech, Francji i Holandii, zalicza-
nych do głównych partnerów handlowych 
Wielkiej Brytanii, ale ważnych również dla 
polskich eksporterów. Powrót tendencji 
recesyjnych na obszarze wspólnej waluty 
– do czego przyczynić się mogą perturba-
cje w relacjach gospodarczych Wielkiej 
Brytanii z państwami zachodnioeuropej-
skimi na tle brexitu – może silniej, niż 
zakładają obecne prognozy, wpłynąć ne-
gatywnie na sytuację rynkową w Polsce. 
Odpowiedzią na związane z tym wyzwania 
ma być rozsądna polityka budżetowa39.

Dużo ważniejsze, ale zarazem trud-
niejsze do zwymiarowania, mogą być 
długofalowe konsekwencje brexitu dla 
polskiej gospodarki, związane ze zmia-
nami instytucjonalnymi w UE, idącymi 
zwłaszcza w kierunku budowy „Europy 
różnych prędkości”. W przypadku, gdy 
Polska znajdzie się poza ścisłym centrum 
integracji, może odczuć negatywne kon-
sekwencje tego procesu przez:
− możliwość wdrożenia w UE rozwiązań 
prawnych, które zmniejszą konkuren-
cyjność polskiej gospodarki, na przykład 
przez wprowadzenie zakazu tzw. dum-
pingu socjalnego, w konsekwencji których 
atut polskich firm, jakimi są relatywnie 
niskie koszty produkcji ulegnie dalsze-
mu osłabieniu albo w ogóle przestanie 
działać;
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− brak zdolności do skutecznego przeciw-
stawienia się projektom gospodarczym 
promowanym przez najsilniejsze państwa 
UE, które mogą godzić w interesy Polski 
i jej gospodarki40;
− malejące zainteresowanie Polską jako 
miejscem lokowania kapitału i produk-
cji w formie inwestycji bezpośrednich. 
Zaufaniem inwestorów cieszyć się będą 
przede wszystkim kraje tworzące centrum 
procesu integracji europejskiej;
− zmniejszenie wysokości funduszy struk-
turalnych zarezerwowanych dla Polski 
w ramach polityki spójności, a także ko-
rzyści wynikających z udziału w innych 
politykach wspólnotowych.

Podsumowanie
Zdecydowana większość ośrodków anali-
tycznych badających skutki brexitu przewi-
duje, iż w następstwie rezygnacji Wielkiej 
Brytanii z członkostwa w UE brytyjska 
gospodarka znajdzie się w stanie recesji. 
Z punktu widzenia perspektyw rozwo-
jowych Zjednoczonego Królestwa skut-
ki wyjścia z UE nie powinny być jednak 
bardzo dotkliwe – w najgorszym wypad-
ku nastąpi spadek PKB o 7,9% do 2030 r., 
ale prawdopodobnie będzie on niższy i za-
mknie się w granicach 1,1-3,5%, bez ry-
zyka głębokiego i długotrwałego kryzysu 
gospodarczego. Co więcej, jest możliwe, 
że w sytuacji, gdy Wielka Brytania bę-
dzie mogła w pełni samodzielnie (tj. bez 
ograniczeń wynikających z członkostwa 
w UE) kształtować swoje relacje z innymi 
państwami, brytyjska gospodarka zyska 

40 Przykładem może tu być druga nitka gazociągu NordStream.

nowy impuls rozwojowy i będzie rosnąć 
szybciej niżby rosła w warunkach pozosta-
wania Zjednoczonego Królestwa w Unii. 
Oczywiście wymaga to porozumienia się 
Wielkiej Brytanii z państwami UE i spoza 
Unii w kwestii zasad współpracy gospodar-
czej, w tym zliberalizowanej wymiany han-
dlowej. Przeciąganie się negocjacji w tych 
sprawach może prowadzić do pojawienia 
się w relacjach Wielkiej Brytanii z innymi 
państwami barier utrudniających handel 
i przepływ kapitału, w konsekwencji czego 
pozytywne efekty uwolnienia się brytyj-
skiej gospodarki z gorsetu prawa wspól-
notowego mogą okazać się słabsze od spo-
dziewanych. Scenariusz, w którym Wielka 
Brytania w warunkach brexitu przyspieszy 
swój rozwój, związany jest ściśle ze spe-
cyficznymi atutami, jakie posiada Wielka 
Brytania. Jest ona globalną potęgę handlo-
wą i finansową, dysponuje bardzo efektyw-
ną i innowacyjną gospodarką, co oznacza 
mocną pozycję w gospodarce światowej. 
Wydaje się, że żadne inne państwo UE, 
w którym do głosu doszły siły nastawione 
sceptycznie czy wręcz wrogo wobec Unii, 
takich atutów nie posiada, przynajmniej 
nie w takim wymiarze. 

Polska gospodarka również odczuje ne-
gatywne skutki brexitu ale oddziaływa-
nie to będzie miało raczej niewielką siłę 
i w ciągu 3-4 lat zostanie zniwelowane 
dzięki rozwijaniu alternatywnych ryn-
ków zbytu. W międzyczasie może zo-
stać wynegocjowane porozumienie mię-
dzy Zjednoczonym Królestwem a UE 
i państwami członkowskimi w sprawie 
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współpracy gospodarczej, które ułatwi 
krajom Unii – w tym Polsce – dalszy roz-
wój stosunków z Wielką Brytanią w sferze 
handlowej i kapitałowej. Nie zmienia to 
faktu, że w pobrexitowych realiach pewna 
grupa polskich firm, mocno powiązanych 
z rynkiem brytyjskim, może mieć trudności 
z odnalezieniem nowej niszy biznesowej. 

Długookresowe następstwa brexitu 
w sferze politycznej, społecznej i gospo-
darczej stanowią na razie dużą niewia-
domą. Więcej na temat będzie wiadomo 
za kilka lat, kiedy negocjacje brytyjsko-
-unijne w sprawie warunków wyjścia 
Zjednoczonego Królestwa z UE oraz no-
wych zasad współdziałania z państwami 
Unii osiągną finałową fazę. Można jed-
nak przypuszczać, że potencjalnie duże 

wyzwania dla Polski w UE oraz perspek-
tyw naszej gospodarki wiązać się mogą ze 
zmianami instytucjonalnymi w Unii, które 
skutkować będą pogłębieniem się procesu 
integracji niektórych państw. Jeżeli Polska 
znajdzie się w kręgu unijnych peryferii, 
wówczas nie tylko jej głos w sprawach 
Europy będzie słabo słyszalny, ale także 
pogorszą się warunki długookresowego 
rozwoju gospodarczego kraju.
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