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Brexit, Finlands utrikeshandel
och förhandlingarna mellan
EU och Storbritannien
En jämlik konkurrenssituation för
företagen och fiskerättigheterna
kräver särskilda ansträngningar
av förhandlarna på bägge sidor.
Finlands exportföretag skall vara
förberedda på betydande förändringar, som ofta nog kommer
att medföra tilläggskostnader
och sålunda försvåra exporten.
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Knappast många, särskilt dåvarande premiärminister
David Cameron själv, hade på allvar föreställt sig att
hans taktik att tillfredsställa högerflanken inom det
konservativa partiet 1) genom att anstalta en folkomröstning i juni 2016 skulle leda till att en majoritet,
visserligen knapp, röstade för Storbritanniens utträde
ur EU. Lika litet hade man väl trott att det skulle dröja mer än fyra år och vara förknippat med så mycket
dramatik att verkställa utträdet.
Storbritannien, som efter två parlamentsval, byten av premiärminister och diverse politiska och
också konstitutionella incidenter sedan folkomröstningen i juni 2016, den 1 februari 2020 formellt utträtt ur EU har avtalat med unionen om en övergångsperiod som upphör den sista december 2020.
Storbritannien deltar inte i några som helst beslutsfattande EU-organ under denna period, det vill säga vare sig i parlamentet, rådet, kommissionen eller andra EU-institutioner, men skall enligt utträdesavtalet (Withdrawal Agreement), som alltså trädde
ikraft i början av februari 2020, tillämpa EU-lag till
årets slut. Avtalet slöts bland annat för att säkerställa ett ordnat utträde, trygga medborgarnas rättighe-
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Långtradare väntar på att komma över Engelska kanalen. Tullformaliteter mellan EU och Storbritannien kommer att återinföras.

ter, enas om de ekonomiska medlemsförpliktelserna och undvika en “hård” gräns mellan Irland och Storbritannien.
I det följande ser jag litet närmare på Finlands handel med Storbritannien, men framförallt på de pågående förhandlingarna mellan EU
och den sistnämnda. Det är ju inte heller helt
otänkbart att vi träder in i ett avtalslöst tillstånd
i början av 2021 i och med att signalerna just
nu 2) verkar förhållandevis pessimistiska. Först
i alla fall några ord om perioden mellan folkomröstningen och Storbritanniens utträde den
1 februari 2020.

En kort tillbakablick
Med 51,9 procent av rösterna för utträde och
48,1 procent mot röstade alltså det brittiska folket i omröstningen 23.6.2016. Ja-sidan fick 1 269
501 fler röster. Det var framförallt äldre, drygt 60

procent, som förordade ett utträde. Bland yngre var det endast cirka 25 procent. Intressant
är också att notera att majoriteten av de som
röstade i Skottland och Nordirland var mot ett
utträde, medan England och Wales, visserligen
knappt, var för. England, med undantag av London, var den enda delen av Förenade kungariket
(United Kingdom, UK) där en klar majoritet var
för ett utträde. Enkla slagord, till exempel “take
back control, take back our country”, och missvisande ekonomiska siffror om hur mycket Storbritannien förlorade per vecka, cirka 350 miljoner euro, genom att vara EU-medlem, dominerade debatten. 3) Besvikelsen bland många, särskilt yrkesfolk, som vant sig vid en gränslös inre marknad, var uppenbar då resultatet klarnade på fredag morgon den 24 juni.
Efter Camerons omedelbara avgång och inrikesminister Theresa Mays tillträde 13.7.2016
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Figur 1. Finlands varuexport till Storbritannien.

”Enkla slagord och missvisande
ekonomiska siffror om hur mycket
Storbritannien förlorade genom att
vara EU-medlem, dominerade
debatten.”
som premiärminister följde en tidvis hetsig debatt om konsekvenserna av omröstningen. Den
29 mars 2017 utlöste May i alla fall ett utträde
med stöd av artikel 50 i Lissabonavtalet. Härigenom påbörjades en två års period efter vilken ett
medlemsland tidigast kan lämna EU.
I april 2017 beslöt det brittiska parlamentet att
nyval hålls den 8 juni på förslag av May. Hon föreställde sig att valet skulle stärka hennes ställning, men det gick tvärtom. Hennes ställning inför de kommande förhandlingarna med EU försvagades. I december samma år nådde i alla fall
parterna en preliminär överenskommelse.
I samband med att den brittiska regeringen i
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juli 2018 enades om sin hållning i förhandlingarna avgick bland annat dåvarande utrikesminister Boris Johnson i protest. May avgick i juni
2019 efter att ha förlorat ett antal parlamentsomröstningar och Boris Johnson tillträdde följande
månad. Han erhöll, som bekant, en betryggande majoritet i underhuset vid det senaste parlamentsvalet i december samma år vid vilket, såsom 2016, också slagord av typen “Get Brexit done” överskuggade en saklig debatt.
Villkoren för utträdet fastslogs i oktober i fjol
då EU:s regeringschefer och den brittiska regeringen enades om utträdet. I och med att det brittiska parlamentet ville ha mer tid för granskningen av lagstiftningen rörande utträdet tvingades
Johnson att be om uppskov till 31.1.2020, vilket
EU som känt accepterade.

Finlands utrikeshandel
med Storbritannien
Handeln mellan Finland och Storbritannien uppgår till ungefär 4 miljarder euro. 4) Vi exporterar i stort sett lika mycket som vi importerar. Av

varuexporten utgörs cirka en tredjedel av skogsindustriprodukter. I den finska exporten ingår
också maskiner och olika slags anläggningar, ittjänster, programvara, turist- och logistiktjänster.

”Om man ser på vår totalexport, det vill
säga inklusive tjänster, utgör Storbritanniens andel drygt 4 procent. Inte att jämföra med Tyskland och Sverige, våra två
största exportländer, men nog så viktig
speciellt för vår skogsindustri.”
Av de cirka 65 miljarder euro, som Finlands
varuexport utgjorde år 2019, motsvarade exporten till de olika EU-länderna cirka 25 miljarder.
Det betyder att Storbritanniens andel bland EUländerna var ungefär 10 procent, i absoluta tal

cirka 2,7 miljarder euro. Om man ser på vår totalexport, det vill säga inklusive tjänster, utgör Storbritanniens andel drygt 4 procent. Inte
att jämföra med Tyskland och Sverige, våra två
största exportländer, men nog så viktig speciellt
för vår skogsindustri.
I juni 2020 visar statistiken att utrikeshandeln
på årsbasis sjunkit ordentligt. Till USA och Kina
med 27,3 procent respektive 24 procent, men till
Storbritannien med rentav 38 procent. Det här
har självfallet att göra med pandemin och dess
negativa effekter på världsekonomin, men Storbritanniens utträde ur EU gör läget knappast lättare. Då Storbritannien vid årsskiftet lämnar den
inre marknaden och tullunionen uppstår handels- och byråkratiska hinder, som höjer de enskilda exportföretagens kostnadsnivå.
För de exporterande finska företagen gäller
det att bekanta sig med frågor rörande bland annat tullar, förtullning, skatter, offentlig upphandling, yrkeskompetens, etcetera. Spörsmål angående etablering, styrelseledamöters boningsort,
immaterialrättigheter, överföring av personupp-

Figur 2. EU:s handel med Storbritannien (varor och tjänster).
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Figur 3. Finlands handel med Storbritannien (varor och tjänster).

gifter och trafik kräver också företagens uppmärksamhet. 5)
Oberoende av att de finska företagen i sista hand själva hanterar sin export bedrivs förhandlingarna med Storbritannien om ett eventuellt handelsavtal med EU kollektivt av unionen
för medlemsländernas räkning. Finland kan sålunda påverka EU och kommissionen enbart inifrån. Statsrådets kansli koordinerar inspelen från
de olika finländska ministerierna. 6)

Förhandlingarna mellan EU
och Storbritannien
Det är självfallet en mängd frågor som måste avgöras, med det är speciellt vikten av att försäkra
sig om en jämlik konkurrenssituation för företagen och fiskerättigheterna, som kräver särskilda ansträngningar av förhandlarna på bägge sidor. I och med relativt negativa signaler just nu
7) är det i alla fall oklart i vilken mån Storbritannien verkligen vill sluta ett avtal med EU. Det är
möjligt att pandemin och Storbritanniens svå34
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righeter att bemästra smittoläget, kanske trots
allt kan bidra till en avtalslösning. Den brittiska
ekonomin har formligen störtdykt under det andra kvartalet i år, det vill säga med 20,4 procent
beräknat på bnp. Detta beror delvis på att den
brittiska ekonomin är tjänsteorienterad. De olika restriktionerna har självfallet i hög grad påverkat just denna sektor.
En annan bidragande orsak till att parterna
trots allt kanske kan enas om ett handelsavtal är
det faktum att Storbritannien har en betydande
handel med övriga EU-länder. Till exempel 2016
gick 47,5 procent av den brittiska exporten till
dessa. Av importen kom samma år 50,5 procent
från övriga EU.
Det som i alla fall är klart är att det är bråttom att få till stånd ett avtal om man avser att
det skall träda ikraft vid årsskiftet 2020–21. Enligt uppgift borde det ha varit slutförhandlat inom oktober 2020. Från att förhandlingarna stått
helt stilla pågår dessa därför under hösten 2020
i stort sett varje vecka. EU publicerade 18.3.2020

ett förslag till partnerskapsavtal. 8) Det omfattande förslaget är indelat i sex huvudavsnitt, det
vill säga allmänna bestämmelser, ekonomi och
handel, säkerhet, deltagande i EU-program, institutionella bestämmelser och avslutande bestämmelser.
I början av juli publicerade EU-kommissionen
därtill ett meddelande, eller en kommuniké, till
parlamentet, rådet, EU:s sociala och ekonomiska
kommitté samt den regionala kommittén om vilka frågor som i någon mån berörs i förhandlingarna, men framförallt vilka företagen bör beakta
oberoende av om ett avtal ingås eller inte. 9) Det
rör sig om handel med varor och tjänster, energi,
resande och turism, rörlighet och koordinering
av socialförsäkring, bolags- och civilrätt, data,
immaterialrättigheter och internationella avtal.
Kommissionen betonar uttryckligen att avsikten inte är att döma ut förhandlingarna på förhand, utan att göra berörda parter, såsom företag, uppmärksamma på vilka förändringar som
aktualiseras i början av 2021 och som förutsätter att företagen är medvetna om och förbereder sig för dem. Vad handel med till exempel
varor beträffar återinförs tullformaliteter mellan EU och Storbritannien i och med att den senare inte längre ingår i tullunionen. Detta sker
helt oberoende av om parterna uppnår en ambitiös överenskommelse inkluderande noll tullar
och noll varukvoter. Alla företag som importerar från eller exporterar till Storbritannien måste
därtill skaffa sig ett identifikationsnummer. Företagen bör dessutom förbereda sig på väntetider vid gränsen på grund av de återinförda tullformaliteterna.

”Vad handel med till exempel varor
beträffar återinförs tullformaliteter
mellan EU och Storbritannien i och med
att den senare inte längre ingår i tullunionen. Detta sker helt oberoende av
om parterna uppnår en ambitiös överenskommelse inkluderande noll tullar
och noll varukvoter.”

Det är vidare skäl att notera att certifiering
som verkställts i Storbritannien inte automatiskt
gäller inom EU. Man bör vara särskilt uppmärksam när det gäller kemikalie-, medicin- och hälsoprodukter. Detsamma gäller självfallet i omvänd riktning.
Ifråga om tjänster, såsom finans-, transport-,
audiovisuell medie- och energiservice, för vilka
tillstånd utfärdats av brittiska myndigheter, gäller att de inte längre är ikraft från och med årsskiftet 2020–21 vare sig inom EU eller EU-tillstånd inom Storbritannien.
Intressant är också att notera att från och med
1.1.2021 är inte heller licenser, som beviljats av
brittiska myndigheter för järnvägsbolag, längre
i kraft inom EU. Detsamma gäller certifikat som
utfärdats till lokförare. Transportföretag på båda sidor måste sålunda försäkra sig att de har
de korrekta tillstånden och certifikaten vid nästa års början. Detsamma berör naturligtvis samtliga yrkeskvalifikationer, som hittills och under
övergångsperioden erkänts och godkänts inom
hela EU.
Ytterligare är det skäl att vara på det klara
med att brittiska medborgare i samband med resor till EU kommer att behandlas som medborgare från tredje land. Detsamma gäller naturligtvis EU-medborgare vid inresa till Storbritannien. För besök, som varar maximalt 90 dagar
inom EU inom en 180 dagars period, krävs likväl inte visum av britter enligt nyligen antagen
EU-lagstiftning.
Den existerande utbredda koordineringen av
socialförsäkringssystem, som gäller enligt nuvarande regler, upphör i och med årsskiftet. Trots
ett avtal kommer endast en del att bestå, slår
kommissionen fast i sin kommuniké. Den slutliga utformningen när det gäller till exempel fördelningen av kostnader för hälsovård och pensionsrättigheter regleras i avtalet. 10)
Beträffande bolags- och civilrätt är det skäl för
till exempel brittiska bolag att etablera ett bolag
inom EU ifall de vill åtnjuta EU-status. Vid ingången av avtal bör man vidare vara uppmärksam på att ifall man valt att processa i Storbritannien kan det hända att verkställigheten av en
dom inom EU kan försvåras jämfört med situationen idag.
När det gäller immaterialrätter, såsom EU-vaEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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rumärken och modeller, vilka är ikraft i hela EU,
transformeras dessa automatiskt till nationella
rättigheter i Storbritannien enligt tidigare antagen brittisk lagstiftning. Det är likväl skäl att gå
igenom företagets immaterialrättigheter för att
försäkra sig om att de är giltiga både inom EU
och Storbritannien. Företag, som enbart etablerat sig i Storbritannien eller personer, som inte
är EU-medborgare, kan inte längre inneha eller
låta registrera .eu-domännamn.
När det slutligen gäller internationella avtal,
som EU ingått, omfattar de självfallet inte längre Storbritannien.
Det är således en betydande mängd frågor,
som kommer att hanteras annorlunda från och
med början av 2021 i umgänget mellan EU och
Storbritannien. En del av dem får sin lösning om
ett avtal sluts. Uppenbart är i vart fall att våra exportföretag skall vara förberedda på betydande
förändringar, som ofta nog kommer att medföra
tilläggskostnader och sålunda försvåra exporten.
Importen från Storbritannien kommer självfallet
också att påverkas.

Avslutande reflektioner
Det är svårt att riktigt föreställa sig hur mycket
tid och resurser som använts både internt inom
Storbritannien och EU, men också mellan parterna för att få till stånd ett någorlunda ordnat utträde. Dessa resurser kunde parterna högst sannolikt ha använt effektivare. Eftersom utträdet
i alla fall är ett faktum hoppas man att de lyckas förhandla sig till ett partnerskapsavtal. Det
skulle utan tvekan göra livet lättare för företagen och sörja för att alla ansträngningar inte varit förgäves.
I och med det ingångna utträdesavtalet har i
alla fall vissa viktiga frågor fått en lösning, fastän EU och Storbritannien inte skulle lyckas få
till stånd en partnerskapsöverenskommelse. Det
gäller speciellt gränsproblematiken mellan Irland och Nordirland. Det skulle utan tvekan ha
varit ett betydande bakslag, och eventuellt förknippat med oroligheter, om man inte lyckats
trygga en ”mjuk” gräns, med ett minimum av
handels- och andra gränshinder. 11)
Den allra senaste utvecklingen 12) ser likväl
ut att också beträffande denna fråga innebära
en viss osäkerhet. På initiativ av Boris Johnson
36

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020

har nämligen parlamentets underhus godkänt
en lag, The Internal Market Bill, som ger Storbritannien ensidig rätt att i vissa avseenden avvika från det tidigare av bägge parter avtalade
utträdesavtalet. Detta har starkt fördömts av EU
och också av vissa kretsar i Storbritannien, som
bland annat stridande mot internationell rätt.
Hur det kommer att gå med detta återstår att
se. Parterna har enligt färsk information gett varandra ytterligare en månad att förhandla trots att
Storbritannien inte åtminstone ännu dragit tillbaka de kontroversiella bestämmelserna i The
Internal Market Bill, som EU krävt att landet
skulle göra före utgången av september.
Ett för båda parter skäligt partnerskapsavtal
skulle således utan tvekan vara att föredra efter
alla åren av turbulens. Trots detta är det uppenbart att EU, de enskilda medlemsländerna och
särskilt Storbritannien, ännu länge kommer att
vara tvungna att leva med de ekonomiska sviterna efter brexit. Något anhängarna av ett utträde
borde ha ägnat betydligt mer energi åt än som
verkar ha varit fallet.

Fotnoter
1) Cameron gav alltså löfte om en folkomröstning ifall
Tories vann parlamentsvalet 2015. Han hade också lyckats utvinna vissa undantag av övriga EU-ledare om Storbritannien stannade kvar.
2) I oktober 2020. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier
konstaterade nyligen att det är slöseri med tid att förhandla om motparten inte intar en konstruktivare hållning till en eventuell avtalslösning.
3) Inför folkomröstningen angav den konservativa brittiska tidskriften The Telegraph 20 skäl för att rösta för att
lämna EU. Bland dem märks bl.a. “vi får tillbaka våra pengar”, “vi bestämmer våra egna lagar igen”, “våra domstolar
får sista ordet”, och “vi behöver inte lyssna på eller finansiera EU-kommissionen”, men också argument av typen
“vi kan ha riktiga dammsugare”, “vi skulle få våra blå pass
igen”, “inga fler dumma återvinningstunnor”, etc. Se också Fintan O’Toole, Three Years In Hell, The Brexit Chronicles, UK 2020, t.ex. s. 14.
4) Beträffande detta och följande avsnitt har jag haft nöjet att diskutera frågor i anslutning till dessa med Kristiina
Kauppinen, som svarar för utrikeshandelspolitiska synpunkter på brexit och Turkiet vid Utrikesministeriet. Hon
har också varit behjälplig med information. Därtill har
hon vänligen läst igenom hela artikeln och kommit med
värdefulla kommentarer. Kauppinens twitterkonto är:
@KrisKauppinen, som hon uppdaterar regelbundet.
5) Kommissionen har publicerat en checklista för företag, som gör affärer med Storbritannien.
6) Statsrådet upprätthåller nätsidor om brexit, vnk.fi/tietoa-brexitista. Informationen finns också på svenska. Här
kan man bl.a. ta del av information om hur brexit påverkade finska företagen.

7) I oktober 2020.
8) Draft text of the Agreement on the New Partnership
with the United Kingdom, 18 March 2020, UKTF (2020)
14, 1–440.
9) Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions,
Getting ready for changes, Communication on readiness
at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom, Brussels, 9.7.2020
COM(2020) 324 final.
10) Communication, etc. 9.7.2020 s. 21.
11) Det här är en fråga som Fintan O´Toole berör vid ett
flertal tillfällen i sin välskrivna, men samtidigt emellanåt mycket kritiska bok Three Years in Hell, The Brexit Chronicles. Se hänvisningen i fotnot 3. I boken kommenterar O´Toole, som är irländsk journalist och författare, åren
2016–2019 med brexit i fokus. Han belyser speciellt förhållandet mellan Republiken Irland och Nordirland samt
Nordirland och England och uttrycker bl.a. förvåning
över hur litet brexit-företrädarna egenligen bryr sig om
det förstnämnda förhållandet. Intressant är att notera att
av Brexit-anhängarna 61 procent vid en utfrågning inte var särskilt oroade eller inte alls oroade om brexit leder
till att Nordirland lämnar Förenade kungadömet och ansluter sig till Irland. O´Toole 2020 s. 220.
12) O´Toole kallar brexit för UK:s “accidental independence”.
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