
об’єднують свої зусилля заради досягнення спільних інтересів та 
високих показників розвитку
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ВИХІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ З ЄС (BREXIT): 
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Політичні та економічні зв’язки Великобританії та Європейського 
Союзу від початку інтеграційного процесу характеризувалися постій
ними протиріччями, апогеєм яких стало голосування більшості 
британців про вихід із інтеграційного об’єднання. Беручи до уваги той 
факт, що таке явище є безпрецедентним у світовій практиці, виникає 
необхідність більш глибокого аналізу передумов та очікуваних 
наслідків такої події.

Мета статті полягає у аналізі юридичного змісту терміну «Brexit», 
його передумов та розумінні реакції світової спільноти на «Brexit», що 
дасть змогу більш точно оцінити наслідки такого явища.

Brexit (скорочено від англ. «Britain» + «exit») — це референдум, який 
відбувся у Великобританії та Гібралтарі 23 червня 2016 року, де було 
висунуто питання щодо доцільності членства Великої Британії в 
Європейському Союзі. Голосування завершилося приголомшливим для 
світової спільноти результатом: 51,9% респондентів висловилися за 
вихід з ЄС [1].

Однією з основних причин виходу Великобританії з ЄС є бажання 
Туманного Альбіону відстояти свою винятковість. Як стверджують
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експерти, левова частка британців впевнена в тому, що їхня батьків
щина гідна бути якщо не лідером, то точно мати особливий статус у 
складі ЄС. На цих настроях вміло грали політики, бажаючи підвищити 
свою популярність напередодні виборів. Поступово ситуація загостри
лася до межі, що і вилилося в Вгехії.

Ще одна причина — економічна. Більшість британців вважають 
недоцільними підтримку країн-новачків та постійні фінансові 
вливання в економіку ЄС. Прихильники Вгехії впевнені, що без ЄС 
їхня країна зможе використовувати ці гроші для власного розвитку і 
поліпшення якості життя британців.

Впевненість британців у правильності вибору підігріває і нинішня 
ситуація з мігрантами. Хоча фактично Великобританія не входить до 
Шенгенської угоди, вона зобов’язана допускати на свою територію 
громадян ЄС з інших країн-членів. Потужний потік біженців, а також 
подальші теракти і злочини підкріплюють думку населення, що без ЄС 
Великобританії буде краще [2].

Загалом серед можливих і найбільш відчутних наслідків виходу 
Великобританії з ЄС можна назвати:

1) Наслідки для торгівлі. У плані торгівлі для Великобританії є 
вигідним членство в ЄС, адже всередині Союзу продавані товари не 
обкладаються митами. Крім того, Британія активно користується 
різними торговими угодами між ЄС та іншими країнами. У разі виходу 
із ЄС, Туманний Альбіон втратить всі ці преференції і буде змушений 
заново налагоджувати торговельні контакти і укладати нові угоди, які 
можуть не бути настільки вигідними, як раніше. Прихильники Вгехії 
заявляють, що Британія може за прикладом Канади співпрацювати з 
іншими державами і за взаємною згодою обнулити мита для вільної 
торгівлі. Але це означає довгі і дуже болісні переговори, результат яких 
складно передбачити. Потрібно також враховувати, що ЄС навряд чи 
піде на поступки своєму колишньому учаснику і, можливо, навіть 
постарається створити Британії перепони, щоб не створювати 
небезпечний прецедент.

2) Наслідки для інвестицій. Противники Вгехії стверджують, що 
країна втратить свій статус світового фінансового центру і позбудеться 
великого обсягу інвестицій. Прихильники «розлучення» з ЄС, навпаки, 
вважають, що самостійно Великобританія отримає можливість стати 
найбільшою економічною державою. Також стверджують про те, що 
країні вдасться значно заощадити на держвидатках.

3) Імміграція. Попри думку прихильників виходу про те, що ситуа
ція з мігрантами є виключно негативним чинником для Великобрита
нії, варто зазначити, що це може спричинити демографічну та трудову 
загрозу. Вихід з ЄС не лише закриє шлях мігрантам зі Сходу, але і 
унеможливить поповнення ринку праці спеціалістами з країн-членів
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ЄС, завдяки яким вирішувалося питання дефіциту робочої сили та 
старіння населення.

4) Втрата важливого гравця для ЄС. Для Євросоюзу вихід Великоб
ританії, перш за все, означатиме послаблення позицій. ЄС, як 
найпотужніше політичне об’єднання у світі, втратить важливого гравця 
за столом переговорів, який був необхідним для прийняття рішень 
світового масштабу. Голос Британії сьогодні важливий для розв’язання 
таких проблем, як, наприклад, міграційна криза і російська агресія. 
Британію зараз вважають однією з найсильніших, фінансово потужних, 
найбільш мілітаризованих держав-членів ЄС. Крім того, ця країна 
впевнено підтримує курс ЄС до НАТО [3].

Підсумовуючи викладене, можна висловити думку, що причини 
безпрецедентного в історії європейського співтовариства випадку 
полягають не тільки у загостренні міграційної кризи, конфлікту щодо 
розподілу коштів та інших проблемних питаннях, але й у постійних 
протиріччях, які супроводжували Великобританію від самого початку 
членства у Європейському Союзі. Можливо це зумовлювалось 
прагненням Туманного Альбіону до винятковості та особливого 
статусу в ЄС.

Одним із можливих варіантів подальшого розвитку відносин між 
Великобританією та ЄС може стати Угода про спеціальне партнерство, 
зокрема, про вільну торгівлю, які ЄС нещодавно уклав з Канадою, 
Японією, Кореєю та іншими країнами. Аналітики «Центру європейсь
кої політики» пропонують Лондону і Брюсселю формувати відносини 
Британії з Європейським союзом за схемою «Україна Плюс». Ця схема 
передбачає побудову зв’язків Сполученого Королівства з ЄС на тих 
засадах, на яких будує свої відносини з Євросоюзом Україна. Тобто, 
ідеться про створення зони вільної торгівлі та співпрацю у царині 
безпеки та оборони.

Проте можна лише здогадуватись про можливі варіанти розвитку 
відносин. Однозначного висновку про можливі наслідки зміни 
формату взаємовідносин між найпотужнішим світовим об’єднанням та 
однією з найбільш динамічних, прогресивних та розвинутих економік 
світу зробити не можна, так як наслідки залежатимуть від подальшого 
обрання стратегії торгівельних відносин, принциповості сторін, стану 
світової економіки, а також від ступеня залучення інших провідних 
економік світу в переговорний процес. Можна лише спрогнозувати, 
що Великобританія буде шукати альтернативні форми співробітництва 
саме з ЄС, так як у Митний Союз вона не піде через те, що хоче мати 
свої власні регуляторні режими.
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