
CMC Markets nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, regulacyjnego ani porad prawnych. 
Prezentowany materiał nie stanowi reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych, ma 
charakter informacyjny i nie może być traktowany jako porada oparta na analizie sytuacji osobistej. 
W czasie negocjacji prawdopodobne jest wystąpienie większej zmienności na rynkach, oznaczającej zwiększone ryzyko i 
możliwość rozszerzenia spreadów. Sprawdź poziom swojego depozytu zabezpieczającego i monitoruj pozycje.
Straty mogą przewyższyć depozyt. Inwestując w instrumenty pochodne, nie nabywasz praw wynikających z instrumentu bazowego. 
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Theresa May 
Premier Wielkiej Brytanii
Theresa May została premierem po tym, jak David Cameron 

zrezygnował z tej funkcji po wyniku referendum w sprawie 

Brexitu. Pomimo tego, że May głosowała przeciwko wyjściu 

z Unii Europejskiej, jest zdeterminowana by osiągnąć to, za 

czym głosowała większość społeczeństwa.

Wielka Brytania

“Brexit oznacza Brexit.”
“My zdecydujemy o tym, jak 

będziemy kontrolować imigrację.”

“Nasze prawo będzie tworzone w 
Westminster, a nie w Brukseli.”

“Chcę Brexitu, by dać brytyjskim 
przedsiębiorstwom jak największą wolność w 
handlu i operowaniu na jednolitym rynku.”

“Nadszedł czas, by Wielka Brytania otworzyła się na 
świat i odkryła na nowo swoją rolę jako wspaniały 

naród handlujący globalnie.”

David Davis 
Członek Partii Konserwatywnej i Sekretarz 
odpowiedzialny za wyjście z Unii Europejskiej

Poseł Partii Konserwatystów David Davis został mianowany 

Sekretarzem odpowiedzialnym za wyjście Wielkiej Brytanii z 

Unii Europejskiej zaraz po tym, jak Theresa May została 

premierem. Popularnie znany jako “Sekretarz Brexitu” Davis 

opublikował dokument o wyjściu z Unii Europejskiej i określił 

czas realizacji wyjścia jako “niezbyt długi”.

Wielka Brytania
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JEGO SŁOWA

“Negocjacje zostaną 
      zakończone sukcesem.”

“Prawda jest taka, że my to zrobimy. 
Wszystko będzie z powrotem pod naszą 

kontrolą - o to chodzi.”

“Nie będziemy związani zwykłą 
taryfą celną UE.” 

“Na koniec dwuletniego okresu 
będziemy mieli osiągnięte 

porozumienie. Dłuższy czas może 
zająć jego wdrożenie.” “Nie jestem zbytnio zainteresowany przejściowym 

porozumieniem, takie byłoby dobre dla UE.”

Liam Fox
Pierwszy Sekretarz Wielkiej Brytanii 
do spraw międzynarodowego handlu 

Liam Fox jest Pierwszym Sekretarzem do spraw 

międzynarodowego handlu i szefem komisji handlu. 

Fox dwukrotnie z niepowodzeniem próbował stanąć na czele 

Partii Konserwatywnej w 2005 i 2016 roku. Zagłosował za 

wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Wielka Brytania

JEGO SŁOWA:

“Ten rząd nie będzie stawiał na 
kompromisy w sprawie dobrobytu 

Zjednoczonego Królestwa.”

“Słyszę jak ludzie mówią o 
twardym i miękkim Brexicie 

tak, jakbyśmy mówili
 o gotowaniu jajka.” 

“Podjęliśmy pierwsze kroki, by 
ugruntować siebie jako wiodące państwo 

pod względem wolnego handlu.”

“Instynktownie pozostaję za wolnym 
handlem. Jednak nie możemy iść 
po szybkie rozwiązanie tylko po 

dobre porozumienie.”

Joseph Muscat 
Premier Malty i przewodniczący 
negocjacji w sprawie Brexitu
Joseph Muscat jest premierem Malty (brytyjskiej kolonii 

sprzed lat), która przejęła sześciomiesięczną, rotacyjną 

prezydenturę w Unii Europejskiej w styczniu tego roku. 

Pan Muscat może okazać się kluczową postacią w 

negocjacjach między Brexitem a Unią Europejską.

Unia Europejska

“Wielka Brytania nie może 
zjeść ciastka i mieć ciastka.”

“Nie ma absolutnie żadnego blefu 
ze strony Unii Europejskiej.”

“Nie widzę takiego rozwiązania 
sytuacji, w której Wielka Brytania 

wyszłaby obronną ręką.”
“Malta jest przygotowana do rozpoczęcia 
negocjacji w sprawie Brexitu. Prezydentura 
Malty zapewni uczciwych mediatorów dla 

sprawiedliwego porozumienia.”

JEGO SŁOWA:

Michel Barnier 
Francuski polityk i główny negocjator 
porozumienia między Wielką Brytanią 
a Unią Europejską

Były wiceprezydent Europejskiej Partii Ludowej Michel Barnier ma 

być twardym negocjatorem. Jednak ostatnimi czasy można było 

dostrzec zmiękczanie jego stanowiska. Były minister Francji jest 

dużym zwolennikiem jednolitego rynku.

Unia Europejska

JEGO SŁOWA:

“Wielka Brytania nie powinna   
     móc wybierać tego z UE,
                      co jej się podoba.”

“To będzie bardzo specyficzna relacja. 
Potrzebna będzie współpraca także poza 
stołem negocjacyjnym, by móc uniknąć 

niestabilności finansowej.”

“Nasi brytyjscy przyjaciele wiedzą, 
że nie rozpoczniemy negocjacji przed 
wdrożeniem w życie Artykułu 50.” 

“Relacja Wielka Brytania - Unia 
Europejska weszła na nieznane terytoria. 

Będzie mniej niż 18 miesięcy na negocjacje 
warunków porozumienia.”

Jean-Claude Juncker
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Były premier Luksemburga został przewodniczącym Komisji 

Europejskiej w 2014 roku, mając poparcie 26 z 28 krajów Unii. 

Nie przewiduje się by chciał zostać przewodniczącym na drugą 

kadencję po zakończeniu jego 5-letniej kadencji w 2019 roku.

Unia Europejska

JEGO SŁOWA:

“Negocjatorzy Unii Europejskiej 
nie są wrogo nastawieni wobec 

Wielkiej Brytanii.”
“Brytyjczycy bez większych 

problemów będą w stanie poróżnić 
27 członków Unii Europejskiej.” 

“Czy nadszedł czas, w którym pozostałe 27 krajów musi 
pokazać jedność, spójność i zgodność? Tak, sądzę, że tak… 

ale mam uzasadnione wątpliwości, że tak się stanie.”

Angela Merkel
Kanclerz Niemiec i najbardziej 
wpływowa polityk Europy
Niemiecka kanclerz jest kluczowym graczem w negocjacjach 

o Brexicie i publicznie ogłosiła chęć całkowitego 

zablokowania jednolitego rynku dla Wielkiej Brytanii, jeżeli 

ta nie zgodzi się na swobodę przepływu osób.

Unia Europejska

   “Nie pozwolimy na 
wybieranie tego, co się podoba 
             i odrzucenia tego, co nie.”

“Najważniejszym jest, by Europa 
nie dała się podzielić, a my to 

zagwarantujemy.”

“Rząd Theresy May będzie musiał 
respektować swobodę przepływu osób 

i jednolity rynek.”
“Cztery podstawowe wolności muszą zostać 
zagwarantowane - swoboda przepływu osób, 

usług, towarów i kapitału.”

JEJ SŁOWA:


