
Brexit – konsekvenser för företag

• Konsekvenser vid gränsen

• Konsekvenser bakom gränsen

• Hur kan ett avtal bidra till skademinimering?



Att lämna ett tullområde



Tullar, frihandelsavtal och ursprungsregler



Att lämna EU:s inre marknad



De fyra friheterna – ett ”ekosystem”

• Kapital

• Varor

• Tjänster

• Personer



Fri rörlighet för kapital

• Borde bli relativt friktionsfritt

• ”Grundlagsskyddad rätt” till fria kapitalflöden även med tredje land

• Men har beröringspunkter med andra friheter…



Fri rörlighet för varor

• Huvudsakligen harmoniserat regelverk (tekniska regler, SPS-regler 
och säkerställande av att reglerna följs)

• Understött av ”halvoffentliga” standarder (CEN och CENELEC)

• Om ej harmoniserat: ömsesidigt erkännande (ex: enklare 
produkter som bla kläder)

• 1535-proceduren förebygger handelshinder



Fri rörlighet för tjänster

• Huvudsakligen inte harmoniserat

• Undantag: finanssektorn, transportsektorn mm

• Ömsesidigt erkännande (ex: e-handel)

• Tjänstedirektivet

• IMI möjliggör myndighetssamarbete



Fri rörlighet för personer

• Öppen arbetsmarknad

• Men behäftat med många praktiska problem…

• …inte minst gällande yrkeskvalifikationer

• IMI effektivt verktyg

• Solvit mest utnyttjat för personrörlighetsärenden



Horisontellt

• Regler för data och digitala frågor (bla GDPR)

• Upphandling utan diskriminering

• Konkurrens och statsstödsregler

• Miljörelaterade regelverk

• Arbetsmarknad och sociala regelverk



Och om man lämnar ”ekosystemet”?

• Ingen harmonisering med Storbritannien

• Inget ömsesidigt erkännande

• Inget bindande myndighetssamarbete och ingen domstol

• Ojämn spelplan?



Samma regler 
blir olika regler



WTO jämfört med EU:s inre marknad

• GATS (tjänster) svagare

• GPA (upphandling) svagare

• ASCM (subventioner) svagare

• Ibland saknas regler helt: digtala frågor

• Slutsats: möjligheten att införa handelshinder ökar radikalt

• Detta kan mildras med ett frihandelsavtal men bara till en viss gräns



Löser något avtal dessa problem? 



Slutsats:

• Brexit kommer att innebära kostnader, 
fördröjningar och osäkerhet

• Detta kan reduceras men inte helt försvinna med 
ett avtal
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