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A közvetlen időkeret

• 2014-2015 Viták a brit politikai osztályon belül. UKIP: 
szuverenitáselvű politika, jobbra a Konzervatív Párttól. Ravasz 
ellenlépés a Cameron kormánytól: legyen népszavazás az EU-
tagságról

• 2016. június 23. Maradás: 48 %; Kilépés 52 %. (De milyen? 
Mikor?) Észak-Írország pl. 56 % maradna. 

• Tárgyalások a 27+1 között. Megállapodás 2018 novemberében

• A brit Parlament nem fogadta el a brit kormány által elért 
megállapodást

• Kilépési dátum: 2019. március 29. A folyamat zárópontja: 
2020. dec. 31



Európa nehezen jött kecmergett ki a 2008-as krízisből – de kijött, 
bár nemzetenként eltérő dinamikával: a briteké nem rossz

A GDP alakulása, 2008. 2. negyedév=100



A monetáris szuverenitás állása Európában



A gazdasági növekedést nem igazán az árfolyamrendszer 
határozza meg

GDP növekedés 2009-2017. két: rögzített árfolyam (euro vagy ahhoz kötött)



Kicsi és nagy exportgazdaságok: nagyon relatív fogalom
Főbb exportőrök, US dollárban, 2017



A bérköltség (és nettó fizetés) mértékében hatalmasak az európai 
különbségek. A brit béreket féken tartja az erős immigráció

egy órára jutó bruttó bérköltség a vállalati szektorban, 2017



Európa egyáltalán nincs lemaradva innovációban



A britek az európai középmezőnyben



Immigránsok Európából
Nagy-Britanniában tartósan tartózkodók az otthoni lakosságszám százalékában, 2014

forrás: EBRD



Schengen-zone





Taktikai lépések sora szerencsétlen helyzetbe sodor

”A pokolban van egy külön hely azok számára, akik az Egyesült 
Királyság európai uniós kiválásáért kampányoltak anélkül, hogy 
bármiféle tervük lett volna arra nézve, miként lehet ezt 
biztonságosan végrehajtani.”                            Donald Tusk

• Egyesült Királyság kilép a vámunióból és a közös piacból – de mi lesz Észak-
Írországgal? UK védené a vámhatárát és az EU (Írország) a magáét. Észak-Ir 
és Írország határa: legyen nyitva politikai okok miatt, de legyen zárva az 
áruk előtt; ameddig ez nem valósul meg, marad minden a régiben 
(backstop), csak a britek nem szólhatnak bele az európai döntésekbe.

• Akkor viszont kell a briteknek továbbra is befizetni az EU-ba?

• Norvég modell? 

• Brit munkavállalók az EU-ban, EU-polgárok Nagy-Britanniában.


