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Įvadas*

2016 m. birželio 23 d. referendumu britai nusprendė, kad Jungtinė Karalystė turi išstoti
iš Europos Sąjungos (ES). Viena vertus, toks sprendimas šaliai turėtų suteikti daugiau
savarankiškumo. Kita vertus, nėra aišku, kiek jo suteiks iš tikrųjų, nes šalies santykių su
ES perspektyva vis dar nenuspėjama. Be to, dauguma ekonomistų mano, kad Jungtinės
Karalystės pasitraukimas, dažnai vadinamas santrumpa „Brexit“ (angl. British exit),
pakenks jos ekonomikai. Prieš referendumą pateikta daug pesimistinių prognozių. Vis
dėlto pirmieji mėnesiai po referendumo leidžia daryti prielaidą, kad arčiau tiesos gali būti
nuosaikesnis neigiamo poveikio Jungtinės Karalystės ekonomikai vertinimas.
Stipraus neigiamo „Brexit“ poveikio euro zonos ir ES ekonomikai neprognozuota. Kur
kas žalingesnėmis laikytos galimos politinės pasekmės, būtent didesnis pavojus Europos
integracijai. Vis dėlto po referendumo iššūkių kyla ir dėl pačios Jungtinės Karalystės
vientisumo, o juos kelia proeuropietiškieji šalies regionai. Taigi, balsavimas atskleidė
nemažus iššūkius tiek Jungtinei Karalystei, tiek ES, ir su jais teks dorotis keletą ateinančių
metų.
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1. Susiskaldžiusi šalis

Referendume dalyvavusių Jungtinės Karalystės gyventojų balsai pasiskirstė beveik po
lygiai: 52 procentai balsavusiųjų pasisakė už šalies pasitraukimą iš ES, 48 procentai – kad
šalis Sąjungoje liktų (žr. 1 pav.).
1 pav. Referendumo balsų pasiskirstymas pagal
Jungtinės Karalystės regionus
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2. Suprasti abi puses

Prieš referendumą euroskeptikai nutraukti narystę ES ragino pirmiausia dėl to, kad būtų
suvaldyti imigracijos srautai, ypač vadinamasis pašalpų turizmas, kai į šalį atvykstama ne
dirbti, o gyventi iš gaunamų pašalpų. Be to, pasitraukimo šalininkai teigė, kad nelanksčios
ES verslo reguliavimo normos pernelyg varžo Jungtinės Karalystės bendrovių veiklą. Dalis
verslininkų tam pritarė ir įžvelgė poreikį, kad šalies ekonomika būtų atplėšta nuo lėtai
augančios kitų ES šalių ekonomikos ir būtų savarankiškai sudaromi prekybos susitarimai
su dinamiškesnėmis pasaulio valstybėmis (Gordon 2016). Be to, euroskeptikai norėjo
susigrąžinti didesnę nacionalinių sprendimų priėmimo laisvę. Jų manymu, jei Jungtinė
Karalystė ES pasiliktų, galiausiai ji taptų Europos federalinės struktūros dalimi ir netektų
savarankiškumo (Ross 2016). Nors šalies premjeras Davidas Cameronas vasario 19 d.
pasiekė derybinį susitarimą, kad ES būtų imamasi reformų, jei Jungtinė Karalystė ES liktų,
ir juo, kaip skelbė, užtikrino, kad daugelis euroskeptikams nerimo kėlusių klausimų bus
sprendžiami, pasitraukimo šalininkai reikšmingos šio susitarimo naudos neįžvelgė.
Proeuropietiškai nusiteikę Jungtinės Karalystės gyventojai teigė, kad šalis būtų
ekonomiškai bei politiškai stipresnė būdama ES sudėtinė dalis. Jai ekonomiškai naudingiau
turėti prieigą prie bendrosios rinkos, nes ES yra stambiausia šalies prekybos partnerė. Be
to, narystė ES suteikia daugiau derybinių galių pasaulyje. Narystės šalininkai daugumą
imigrantų laikė veikiau šalies ekonomikos ramsčiu nei jos griovėjais. Jie manė, kad
D. Camerono pasiektas derybinis susitarimas pašalpų turizmą sustabdytų. Be to, šiuo
susitarimu ES sutiko siekti liberalesnių bendrosios rinkos, ypač paslaugų sektoriaus,
reguliavimo normų. Britų savarankiškumas irgi būtų išsaugotas, nes Jungtinei Karalystei
nebūtų taikomas ES sutarties „vis glaudesnės sąjungos“ principas (HM Government 2016).
3. Narystės ES alternatyvos

Jungtinė Karalystė iki referendumo turėjo ypatingą statusą ES. Ji nepriklausė nei euro,
nei Šengeno zonai. Be to, nuo 1984 m. šaliai buvo taikoma apie 30 procentų sudaranti
įmokų į ES biudžetą nuolaida (žr. 1 lent.), o šalies ministras pirmininkas vasario mėnesį dar
ir išsiderėjo, kad, pasilikus ES, nebebūtų taikomas „vis glaudesnės sąjungos“ reikalavimas
(HM Government 2016).
1 lentelė
Jungtinės Karalystės 2010–2014 m. grynųjų metinių įmokų į ES biudžetą sudėtis
mlrd. svarų

Įmokų rūšis

Dydis

Bendrosios įmokos
Įmokų nuolaida
Išmokos
Grynosios įmokos

16,3
3,6
5,6
7,1 (~ 1 proc. Jungtinės Karalystės mokestinių pajamų)

Šaltinis: HM Government (2016).
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Savo poziciją išreiškė 72 procentai balsavimo teisę turinčių asmenų. Referendumo
rezultatai atskleidė didelį britų visuomenės susiskaidymą: Škotija, Šiaurės Airija ir Londono
miestas balsavo už pasilikimą, o Anglijos, išskyrus Londoną, ir Velso gyventojai laikėsi
euroskeptiško požiūrio (Coles ir kt. 2016). Be to, už tolesnę narystę ES daugiausia balsavo
jaunesni ir turtingesni šalies piliečiai, o vyresni ir mažiau pasiturintys išreiškė norą, kad šalis
iš Sąjungos trauktųsi. Žemesnio išsilavinimo ir mažiau keliaujantys britai irgi buvo linkę
balsuoti už pasitraukimą (Burn-Murdoch 2016). Iškilus aikštėn tokiam įvairiapusiškam
susiskaidymui, naujoji premjerė Theresa May vienoje iš pirmųjų savo kalbų pabrėžė, kad
sieks vienyti šalį.
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Nusprendus iš Sąjungos išstoti, tenka rinktis iš kitokių galimų santykių su ja alternatyvų.
Nuo tos dienos, kai šalis oficialiai praneš Europos Parlamentui apie pasitraukimą, įsigalios
Lisabonos sutarties 50 straipsnis, numatantis, kad per dvejus metus reikės susiderėti dėl
išstojimo sąlygų. Jei per tiek laiko susitarta nebus, Jungtinė Karalystė oficialiai taps ES
trečiąja šalimi (HM Government 2016)*. Naujoji premjerė T. May yra paskelbusi, kad apie
Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš ES Europos Parlamentui oficialiai praneš iki 2017 m.
kovo mėn. (Elgot 2016).
Pirmoji galima santykių su ES alternatyva yra Europos ekonominė erdvė. Šiuo metu
Europos ekonominę erdvę sudaro ES šalys narės ir Norvegija, Islandija bei Lichtenšteinas.
Pastarosioms trims ES prekybos tarifai netaikomi, tačiau jos nepriklauso muitų sąjungai.
Su dauguma ES reglamentų šioms šalims tenka taikstytis, jos turi sudaryti sąlygas laisvam
žmonių judėjimui ir mokėti įmokas į ES biudžetą. Taigi, jei Jungtinė Karalystė taptų Europos
ekonominės erdvės dalimi, jai ir toliau tektų paisyti didelės dalies ES reglamentų ir tęsti
tą pačią migracijos politiką. Įmokos į ES biudžetą galėtų netgi išaugti, jei ES nuspręstų
toliau nebetaikyti biudžeto įmokų nuolaidos Sąjungą palikusiai šaliai. Tačiau svarbiausia
yra tai, kad, nebūdama ES narė, Jungtinė Karalystė nebeturėtų įtakos Sąjungai tariantis
dėl bendrų reglamentų, bet šie reglamentai jai būtų taikomi (HM Government 2016).
Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Šveicarija, Turkija ir Kanada, su ES yra pasirašiusios dvišalius
prekybos susitarimus. Šių susitarimų sąlygos ir pobūdis yra labai nevienodi. Pavyzdžiui,
Šveicarijos ryšiai su ES mažai kuo skiriasi nuo tų ryšių, kuriuos su ES palaiko Europos
ekonominės erdvės narės. Dvišalė sutartis su Kanada, priešingai, numato kur kas atokesnius
santykius. Bet apskritai, kuo geresnę prieigą prie ES bendrosios rinkos norima turėti, tuo
daugiau ES reglamentų tenka įgyvendinti savo valstybėje (HM Government 2016).
Jei nė vieno iš dviejų glaudesnio bendradarbiavimo su ES susitarimų nepavyktų
pasiekti, prekybos ryšius su ES Jungtinė Karalystė galėtų palaikyti kaip Pasaulio prekybos
organizacijos narė. Taip ji atgautų daug prarastų nacionalinės valdžios galių, tačiau įtaka
priimant sprendimus dėl pasaulio ekonomikos būtų mažesnė nei būnant ES nare. Be to,
britų įmonėms, eksportuojančioms produkciją į ES, būtų sudėtingiau vykdyti veiklą, nes
tektų prisitaikyti prie dvigubų gamybos standartų: Jungtinėje Karalystėje produkcijai būtų
taikomi vietos įstatymai, o eksportuojamoms į ES bendrąją rinką prekėms – ES reikalavimai,
kurie nuo vietos įstatymų skirtųsi (HM Government 2016).
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4. Pasekmės Jungtinei Karalystei

*Nebent visos ES narės sutiktų
pratęsti derybų laikotarpį.

Dauguma ekonomistų prognozuoja, kad dėl „Brexit“ Jungtinės Karalystės bendrasis
vidaus produktas (BVP) sumažės. Prieš referendumą buvo pateikiama įvairių prognozių:
nuo 2 procentų BVP padidėjimo iki 20 procentų ilguoju laikotarpiu sieksiančio jo
sumažėjimo (žr. 2 pav.). Pirmieji ekonominiai duomenys po referendumo leidžia manyti,
kad tikslesni buvo nuosaikesnio neigiamo poveikio vertinimai: dabartinės prognozės,
atnaujintos atsižvelgiant į šiuos duomenis, rodo, kad Jungtinės Karalystės BVP augimas
artimiausius dvejus metus mažinamas apie 2 procentinius punktus. Tačiau prognozės
bus tikslinamos, nes vis dar nežinoma, kokio pobūdžio tolesnio bendradarbiavimo su ES
bus siekiama, o ekonominis poveikis nuo to daug priklausys. Vis dėlto „Brexit“ turės ne
tik ekonominių pasekmių. Pasekmės bus trejopos: finansinės, ekonominės ir politinės.
Finansinės pasekmės. Po referendumo Jungtinės Karalystės finansų rinkos patyrė
nuosmukį. Akcijų indeksas FTSE 100 per dvi prekybos dienas sumažėjo 5,6 procento.
Tiesa, per kitas dvi dienas nuosmukis buvo visiškai panaikintas. Bankų akcijų vertė per
dvi prekybos dienas nukrito 16,1 procento ir atsistatė tik po šešių savaičių. Į vidaus rinką
labiau orientuotas akcijų indeksas FTSE 250 krito 13,6 procento, bet per šešias savaites
ir jis padidėjo iki buvusio lygio. Vyriausybės obligacijų pajamingumo sumažėjimas
užsitęsė ilgiau: 10 metų trukmės vyriausybės vertybinių popierių pajamingumas, prieš
pat referendumą sudaręs 1,5 procento, rugpjūčio viduryje buvo nukritęs iki 0,6 procento
ir buvusio lygio rugsėjo mėnesį dar nebuvo pasiekęs.

Pastaba: Campos et al. (2014) žr. ašį dešinėje.
Šaltiniai: Bank of England (2015), HM Government (2016),
Swedbank (2016); sudaryta autoriaus.

Smarkiai nuvertėjo svaras. Nominalusis efektyvusis svaro sterlingų kursas nuo 2015 m.
lapkričio mėn. iki referendumo buvo sumažėjęs 6,6 procento, o po referendumo per
tris mėnesius sumažėjo dar 11,8 procento. Prie nuvertėjimo daug prisidėjo ir Jungtinės
Karalystės einamosios sąskaitos deficitas, kuris buvo didžiausias per visą istoriją (Bank of
England 2016b). 2015 m. jis sudarė 5,2 procento BVP (Bank of England 2016a), 2016 m.
pirmoje pusėje irgi nemažėjo (United Kingdom 2016).
Makroekonominės pasekmės. Dėl padidėjusio neapibrėžtumo prognozuojamas
investicijų mažėjimas. Kai kurie Jungtinės Karalystės įmonių investavimo sprendimai
buvo atidedami jau prieš balsavimą (Bank of England 2016b). Iškart po referendumo –
liepos mėn. – ekonominės veiklos aktyvumo apklausų rezultatai parodė, kad pirkimo
vadybininkų indeksas buvo nukritęs į žemiausią lygį per pastaruosius 3–4 metus. Bet
vėliau pasitikėjimas ekonomikos perspektyva buvo atgautas ir investicijos 2016 m. trečiąjį
ketvirtį augo (1,1 proc.). Vis dėlto augimas buvo lėtesnis nei ankstesnįjį ketvirtį (1,6 proc.).
Prognozuojama, kad artimiausiais metais investicijos augs dar lėčiau ar net mažės.
Dėl neapibrėžtumo namų ūkių vartojimas irgi gali sumažėti. Jei derybos su ES užsitęs,
didės nežinia dėl verslo aplinkos Jungtinėje Karalystėje, taigi įmonės gali pradėti mažinti
darbuotojų skaičių. Taip išaugtų nedarbas, o dėl to sumažėtų vartojimas (Bank of England
2016b). Tiesa, kol kas nedarbo lygis šalyje nedidėja, priešingai, rugsėjo mėnesį jis sudarė
4,8 procento ir netgi buvo mažesnis nei birželio mėnesį (4,9 proc.). Nepaisant to, Anglijos
bankas darbo rinkos atsparumą vertina kaip laikiną ir numato, kad artimiausiais metais
nedarbo lygis padidės.
Didės spaudimas infliacijai. Prieš referendumą infliacija Jungtinėje Karalystėje, kaip
ir daugelyje kitų išsivysčiusių pasaulio šalių, buvo mažesnė, nei norėta. Anglijos banko
prognozės rodė, kad tikslas – 2 procentų infliacija – turėjo būti pasiektas per dvejus metus.
Po referendumo prognozės reikšmingai pasikeitė: numatoma, kad jau 2017 m. pirmojoje
pusėje infliacija bus didesnė nei 2 procentai ir panašus lygis laikysis bent trejus metus.
Prie spaudimo infliacijai prisidėjo ir pats Anglijos bankas, po referendumo nusprendęs
papildomai paskatinti Jungtinės Karalystės ekonomikos augimą, o ne stabdyti kainų
kilimą, – rugpjūčio mėnesį jis sumažino bazinę palūkanų normą 0,25 procentinio punkto
ir padidino kiekybinio skatinimo programos apimtį.
Prognozuojamas ir Jungtinės Karalystės valdžios sektoriaus biudžeto mažėjimas. Viena
vertus, prieš referendumą euroskeptikai teigė, kad pasilikus Sąjungoje jis padidėtų, nes
Jungtinei Karalystei nebereikėtų mokėti įmokų į ES biudžetą (HM Government 2016). Kita
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2 pav. Ilgalaikis pasitraukimo iš ES poveikis Jungtinės
Karalystės BVP lygiui
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vertus, Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vertinimai rodo, kad jei dėl išstojimo Jungtinės
Karalystės BVP lygis sumažės daugiau nei 1 procentu, šalies mokestinės pajamos sumažės
labiau, nei šalis išleidžia ES biudžetui (IMF 2016a). TVF įžvalgas jau po referendumo
patvirtino ir naujasis šalies finansų ministras Philipas Hammondas. Jis buvo priverstas
atsisakyti ankstesnių Jungtinės Karalystės siekių iki 2020 m. subalansuoti valdžios
sektoriaus biudžetą ir patvirtino deficitinio biudžeto planą.
Ekonomistai numato, kad ilguoju laikotarpiu sumažės ir Jungtinės Karalystės užsienio
prekyba bei tiesioginės užsienio investicijos. ES yra svarbiausia Jungtinės Karalystės
prekybos partnerė: prekyba su ES sudaro apie pusę šalies užsienio prekybos. Be to, net
72 procentai užsienio investuotojų prieigą prie Europos rinkos laiko svarbia būtent dėl
Jungtinės Karalystės kaip investavimo krypties patrauklumo. Todėl manoma, kad Jungtinės
Karalystės užsienio prekyba ir tiesioginės užsienio investicijos ilguoju laikotarpiu nukentės
(trumpuoju laikotarpiu eksportas išaugs dėl nuvertėjusio svaro) (HM Government 2016).
Be to, jei bus prarasta prieiga prie Europos rinkos, gali būti netekta Londono kaip pasaulio
finansinio centro statuso. Gali susvyruoti ir svaro kaip tarptautinių atsargų valiutos statusas
(Debnath 2016).
Vis dėlto kai kurie ekonomistai mano, kad Jungtinei Karalystei pasitraukti iš Sąjungos
yra ekonomiškai naudinga. Jie daro prielaidą, kad savarankiška šalis efektyviai derėsis dėl
dvišalių prekybos santykių ir iš esmės liberalizuos verslo reguliavimą vidaus rinkoje (Bank
of England 2015). Vis dėlto sunku patikėti, kad Jungtinės Karalystės derybos dėl naujų
užsienio prekybos sutarčių galėtų būti tokios efektyvios ir greitos. Pačiai ES, kuri yra daug
didesnio ekonominio svorio organizacija, prekybos susitarimui su Kanada pasiekti prireikė
net septynerių metų. Be to, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
pateikiama statistika rodo, kad jau dabar reguliacinė aplinka Jungtinėje Karalystėje yra
itin liberali – antra pagal liberalumą tarp EBPO narių (HM Government 2016).
Politinės pasekmės. Jungtinė Karalystė įgis daugiau savarankiškumo priimant verslo
aplinkos reguliavimo, migracijos ir kitus įstatymus. Tačiau kiek to savarankiškumo bus įgyta
iš tikrųjų, nėra aišku, nes tai priklausys nuo būsimo šalies santykio su ES. Proeuropietiškai
nusiteikę britai prieš referendumą teigė, kad narystė Sąjungoje netrukdo jos narėms priimti
liberalių įstatymų. O Šveicarijos pavyzdys rodo, kad imigracija iš kitų valstybių nebūtinai
būna mažesnė, šaliai nesant ES nare. Šveicarija nėra ES narė, tačiau atvykėliai iš ES šalių
sudaro 16 procentų Šveicarijos gyventojų, o Jungtinėje Karalystėje tokių imigrantų yra
tik 5 procentai (HM Government 2016).
Jungtinės Karalystės referendumas, atskleidęs skirtumą tarp proeuropietiškai ir
euroskeptiškai nusiteikusių regionų, atskleidė ir šalies vientisumo problemas. Škotijos
nacionalinės partijos lyderė Nicola Sturgeon pareiškė, kad jei Škotijos netenkins Jungtinės
Karalystės ir ES derybų rezultatas, ji sieks surengti antrąjį referendumą už Škotijos
nepriklausomybę, kad Škotija vėl galėtų prisijungti prie ES (Brooks 2016). O Airijos
ministras pirmininkas Jungtinės Karalystės politikus perspėjo, kad mąsto apie galimą
referendumą už Airijos ir Šiaurės Airijos susijungimą (Samuels 2016).
Po referendumo visiškai pasikeitė Jungtinės Karalystės politinių lyderių dėlionė. Buvęs
ministras pirmininkas D. Cameronas atsistatydino, jį pakeitė naujoji šalies ministrė
pirmininkė T. May (McKenzie, McLaughin 2016). Atsistatydino ir Jungtinės Karalystės
nepriklausomybės partijos lyderis Nigelis Farage‘as, nes referendumo rezultatus jis palaikė
savo politinės karjeros sėkminga pabaiga (Mason ir kt. 2016). Opozicijos lyderis Jeremy
Corbynas, praradęs didelės Leiboristų partijos dalies pasitikėjimą, neatsistatydina ir taip
kelia partijos skilimo grėsmę (Morales, Atkinson 2016).
5. Pasekmės pasauliui

TVF vadovė Christine Lagarde dar prieš referendumą įspėjo, kad „Brexit“ yra ne vidaus,
o tarptautinis klausimas (O‘Donnel, Morales 2016). Balsavimas parodė, kad ji buvo teisi,
nes šis referendumas jau turi pasekmių visam pasauliui.
Tuoj po balsavimo buvo sukrėstos tarptautinės finansų rinkos. Daugumoje pasaulio šalių
dvi prekybos dienas po referendumo akcijų kainos krito: JAV jos sumažėjo 6,3 procento,
Japonijoje – 5,6, o besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse – 4,9 procento. Vis dėlto

3 pav. 2015 m. Lietuvos prekių eksportas pagal šalis
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per tris savaites šiose šalyse kainos atsistatė. Pasaulio bankų akcijų kainos krito labiau,
nors per kelias savaites irgi atsistatė. Sumažėjo išsivysčiusių šalių vyriausybės vertybinių
popierių pajamingumas – dėl saugių investicijų poreikio ir lūkesčių, kad centriniai bankai
imsis skatinamosios pinigų politikos. Naftos kaina per dvi prekybos dienas sumažėjo
6,6 procento, bet per savaitę atsistatė. O aukso kaina per dvi savaites išaugo 8,2 procento
ir rugsėjo mėnesį dar nebuvo grįžusi į buvusį lygį. Saugiosios pasaulio valiutos – JAV
doleris ir Japonijos jena – po referendumo sustiprėjo.
Finansinis sukrėtimas ištiko ir euro zonos rinkas. Akcijų kainos per dvi prekybos dienas
sumažėjo 11,2 procento, o bankų akcijų indeksas – 23,1 procento. Bendras akcijų kainų
indeksas į buvusį lygį po šešių savaičių grįžo, bet bankų akcijų vertė rugsėjo mėnesį vis
dar buvo žemesnė nei prieš „Brexit“. Euro zonos šalių vyriausybės vertybinių popierių
pajamingumas dėl padidėjusių lūkesčių, kad Europos Centrinis Bankas skatins ekonomiką
pinigų politikos priemonėmis, sumažėjo. Skirtumas tarp pagrindinių ir periferinių euro
zonos šalių obligacijų pajamingumo po balsavimo šoktelėjo, bet jau kitą savaitę grįžo
į lygį, buvusį prieš referendumą. Nors euras tapo stipresnis svaro atžvilgiu (per 3 mėn.
jo kursas svaro atžvilgiu padidėjo 12,8 proc.), vis dėlto nominalusis efektyvusis kursas
reikšmingai nepakito, nes euras nuvertėjo saugiųjų pasaulio valiutų atžvilgiu.
Poveikis euro zonos ekonomikai numatomas nedidelis. 2016 m. liepos mėn. TVF
prognozuojamą 2016 m. ir 2017 m. euro zonos BVP augimą sumažino 0,1 procentinio
punkto, palyginti su prognozuotu prieš referendumą (IMF 2016b). Kad dėl „Brexit“
labai sumažėtų euro zonos užsienio paklausa, nesitikima, nes euro zonos šalių prekių
eksportas į Jungtinę Karalystę sudaro tik 7 procentus viso eksporto (Eurostat 2016b).
Investicijos dėl susidariusio neapibrėžtumo gali sumažėti (Fitch 2016). Tačiau tiesioginės
užsienio investicijos euro zonoje, ypač Airijoje, galėtų ir padidėti, jei užsienio bendrovės,
siekdamos turėti prieigą prie bendrosios rinkos, keltųsi iš Jungtinės Karalystės į euro zonos
ar kitas ES šalis. Vis dėlto Airijos BVP gali patirti didžiausią neigiamą poveikį, nes šią šalį
su Jungtine Karalyste sieja glaudūs finansiniai, prekybos ir socialiniai ryšiai (Fitch 2016).
Toliau kils iššūkių euro zonos ir ES vientisumui. Viena vertus, nutraukus bendradarbiavimą
su nelinkusia į glaudesnę Europos integraciją Jungtine Karalyste, ES lyg ir sumažėja trukdžių
tapti vieningesnei. Kita vertus, senajame žemyne daugėja euroskepticizmo, taigi „Brexit“
gali dar labiau pakurstyti nacionalistinius judėjimus (Swedbank 2016). Gali suaktyvėti ir
regioninio separatizmo nuotaikos (Fitch 2016). Juo labiau kad antiglobalistinės nuotaikos
jau tampa pasauliniu reiškiniu. O dėl nežinios, kaip toliau kis nuotaikos dėl Europos
integracijos, gali pablogėti tiek ES, tiek euro zonos kaip investavimo krypties perspektyvos
(Swedbank 2016).
Bendras ekonominis poveikis Baltijos šalims neturėtų būti didelis. Pirmiausia, Baltijos
šalių prekybos ryšiai su Jungtine Karalyste palyginti silpni: į Jungtinę Karalystę nukreipta
4,5 procento Lietuvos prekių eksporto (žr. 3 pav.), Latvijos – 5,0 procento, o Estijos – 2,8
procento (Eurostat 2016b). Vis dėlto kai kurie sektoriai gali būti paveikti labiau, pavyzdžiui,
Lietuvos odos gaminių pramonė (2015 m. šių gaminių eksportas į Jungtinę Karalystę
sudarė 21 proc.), Latvijos vilnos produkcija (sudarė 21 proc. eksporto), Estijos popieriaus
gamyba (sudarė 11 proc. eksporto) (Eurostat 2016c).
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Poveikis Baltijos šalių ūkiams neturėtų būti didelis ir dėl to, kad Baltijos šalių ekonomika
šiuo metu yra gana atspari finansiniams sukrėtimams. Skolinimosi kaina dėl referendumo
rezultatų neturėtų padidėti, nes skolos lygis Baltijos šalyse nėra aukštas, be to, jis yra
valdomas. Baltijos šalių BVP šiuo metu stabiliai auga, o tai dar labiau didina pasitikėjimą
jų skolos tvarumu.
Tačiau migracijos srautai bus paveikti, nes Jungtinė Karalystė yra išskirtinai populiari
tarp Baltijos šalių gyventojų kaip emigracijos kryptis (Swedbank 2016). Tarp lietuvių
(Eurostat 2016a) ir latvių (Göller 2016) ji populiariausia. Emigrantų į Jungtinę Karalystę
sumažėjus, kartu mažėtų ir emigrantų piniginės perlaidos. O jei ilguoju laikotarpiu ES
vienybė toliau eižėtų ir bendroji rinka taptų dar mažesnė, reikšmingai nukentėtų Baltijos
šalių užsienio prekyba, vadinasi, maža ir atvira Baltijos šalių ekonomika galėtų patirti ir
didesnių nuostolių (Swedbank 2016).
Pirmieji Lietuvos banko vertinimai patvirtina, kad „Brexit“ poveikis Lietuvos ekonomikai
neturėtų būti didelis. Rugsėjo mėnesį Lietuvos banko paskelbta Lietuvos ekonomikos
raidos ir perspektyvų apžvalga rodo, kad dėl neapibrėžtumo, sukelto Jungtinės
Karalystės referendumo rezultatų, Lietuvos realiojo BVP augimas 2016 m. gali sumažėti
0,1 procentinio punkto, o 2017 m. – 0,2 procentinio punkto (Lietuvos bankas 2016).
Kaip pagrindiniai poveikio kanalai nurodomi lėtesnis eksporto bei investicijų augimas.
Nors britų sprendimo išstoti iš ES neigiama įtaka asmeninėms perlaidoms jau juntama,
iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą pervedamų lėšų mažėjimas kol kas nėra itin didelis.
Naujausi Lietuvos banko turimi duomenys rodo, kad 2016 m. pirmųjų trijų ketvirčių
asmeninės perlaidos iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą, palyginti su praėjusių metų to paties
laikotarpio asmeninių perlaidų suma, yra sumažėjusios 7 procentais. Pagrindinė mažėjimo
priežastis yra dėl „Brexit“ sukelto neapibrėžtumo smukęs svaro kursas. Vidutinis 2016 m.
pirmųjų trijų ketvirčių svaro sterlingų kursas euro atžvilgiu yra 10 procentų mažesnis
nei to paties 2015 m. laikotarpio svaro sterlingų kursas. Net jei perlaidos iš Jungtinės
Karalystės į Lietuvą ateityje mažėtų dar labiau, nesitikima, kad tai juntamai paveiktų
Lietuvos makroekonominius rodiklius, nes perlaidos iš vienos kurios nors valstybės jiems
neturi didelės įtakos.
Išvados

Nors Jungtinėje Karalystėje referendumas įvyko birželio mėnesį, balsavimo rezultatų
sukeltas neapibrėžtumas nesumažėjo. Nė kiek nepaaiškėjo, kuria kryptimi kinta ES ir
Jungtinės Karalystės prekybos santykiai. Taigi, ir „Brexit“ poveikį dar sunku įvertinti, nes
jis daug priklausys nuo pasirinkto ES ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo būdo.
Vis dėlto pirminis poveikis Jungtinės Karalystės ekonomikai yra nuosaikesnis, nei prieš
referendumą tikėjosi daugelis ekonomistų.
Politinės referendumo pasekmės Baltijos šalims ir euro zonai yra reikšmingesnės nei
ekonominės. Poveikis Baltijos šalių ir euro zonos BVP vertinamas tik kaip viena kita
dešimtoji procento, nes šių šalių užsienio prekyba nėra labai priklausoma nuo prekybos
su Jungtine Karalyste. Tačiau jeigu Jungtinės Karalystės atsiskyrimas Europoje paskatintų
antiintegracines nuotaikas ir Europos vienybė toliau skilinėtų, tiek Baltijos šalių, tiek visos
euro zonos ar ES ekonomika galėtų patirti ir didesnį neigiamą poveikį.
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