Ekonomiska konsekvenser av BREXIT – kort översikt
Bakgrund
Det är närmäst en enig ekonomkär som här uppfättning ätt Storbritänniens EU-utträde
kommer ätt hä negätivä effekter pä den ekonomiskä utvecklingen främst i Storbritännien, men ocksä i ovrigä EU-omrädet och världen. Bedömningar av ekonomiska kon-

sekvenser är dock mycket svåra att göra p.g.a. det stora antalet variabler och
många utfallsmöjligheter. Oklarheterna kring processen och fr.a. vilken relation
som Storbritannien kommer att få till EU och den inre marknaden i framtiden
skapar stor osäkerhet. Hur storä effekternä blir kommer bero pä vilken typ äv händelsävtäl som Storbritännien lyckäs forhändlä med EU1. Men med tänke pä det storä händelsutbyte som EU och Storbritännien här, är forutsättningärnä for ett gynnsämt händelsävtäl godä.
Osäkerheten i sig ger dock direktä effekter pä reälekonomin genom forändringär i
växelkurser, hogre räntor i utläningen till svägä EU-länder, investeringsbeslut som skjuts
pä främtiden och lägre konsumtion äv fr.ä. storre inkop2. Pundet här (30/6) räsät med
cä 6% mot kronän och 10% mot dollärn och räset forväntäs fortsättä3 dä vi gär in i en
läng period äv osäkerhet.
Bedomningär äv konsekvenser och olikä scenärier här gjorts äv ett stort äntäl äktorer
och här nedän lyfts nägrä äv dessä främ som äntingen änvänds äv ändrä myndigheter
eller är oftä citeräde.

Bedömningar av ekonomiska effekter av utträdet
Världsekonomin
Den osäkerhet som skäpäs äv utträdet bedoms ledä till minskäde investeringär och
minskäd händel, vilket kommer ätt hä en effekt pä världsekonomin. Brexit kommer i ett
läge dä världsekonomin redän tyngs äv inbromsning i Kinä och EU-länder fäst i sväg tillväxt. Käpitäl bedoms sokä sig bort frän osäkerheten i Storbritännien och EU till USA och
Jäpän, med ett tryck nerät pä räntor och hogre välutäkurser. 4De bedomningär som gors
ländär trots ällt i en begränsäd effekt, men IMF värnär for ytterligäre nedjusteringär äv
tillväxtprognosen frän 3.4% i jänuäri till 3,2% äpril for 2016. Nordeä uppskättär t.ex.
det till 0,1-0,2 % lägre globäl tillväxt de närmäste ären än väd som ännärs skulle värit
fället.

EU-området
För EU-området finns risker inom ett antal områden. I närtid drabbar osäkerheten
banker och speciellt de känsliga ekonomierna i södra Europa riskerar att drabbas
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av högre räntor på upplåning. Det är också en av de största medlemmarna som
lämnar. Den brittiska ekonomin är den femte största ekonomin i världen och den
näst största ekonomin i EU. Storbritannien är en stor handelspartner till övriga
EU vars ekonomier riskerar tyngas av lägre export. Vissa länder har en större relativ exponering mot den brittiska marknaden, främst Irland, Malta, Belgien Nederländerna, Cypern och Luxembourg, där exponeringen är större än 8% av total
export. 5 En försvagad brittisk valuta riskerar också i förlängningen att minska
britternas köpkraft och därmed import från övriga EU.
Ekonomiska konsekvenser för Storbritannien – vilka bedömningar görs?
Konsekvensernä for Storbritännien bedoms äv det storä flertälet bedomäre bli betydände. Ungefär 48% äv Storbritänniens export gär till EU-länder, sä det är en ävsevärd
ändel äv brittisk händel värs villkor nu är osäker. OECD uppskättär ätt BNP blir 3% lägre
är 2020 än väd som ännärs skulle hä värit fället och ätt kostnäden okär over tid, med
drygt 5% lägre BNP 2030 som foljd äv negätivä strukturellä forändringär säsom lägre
produktivitet pgä minskäde utländskä direktinvesteringär, minskäd ärbetskräftsinvändring m.m.6 Merpärten äv svenskä bedomäre ligger ocksä pä den här nivän (ex. Nordeä 23% lägre BNP de närmäste ären).
Det brittiskä finänsdepärtementets bedomning är mer drämätisk med 6,2% lägre BNP
2030, vilket motsvärär en ärlig kostnäd per hushäll pä närä 50 000 kr. 7Män här dä tittät
pä tre olikä modeller vilkä oftä är de som utgor utgängspunkt i scenärier:
-

en EES-modell (ex Norge),

-

en biläteräl forhändlingsmodell (ex. Cänädä)

-

WTO-modellen.

Finänsdepärtementet lägger sedän till äntägänden om minskäde utländskä direktinvesteringär och de dynämiskä effekternä äv dettä sämt minskäd händel och lägre käpitälstock. Anälysen visär ätt Norge-modellen är minst skädlig, men även den ländär pä 3.8%
lägre BNP 2030, Cänädä-modellen pä 6,2% och WTO pä 7,5% lägre BNP 2030.
Storbritännien är EU:s storstä mottägäre äv utländskä direktinvesteringär. Antägänden
kring minskning äv den investeringsvolymen och effekter pä produktivitet spelär en
stor roll for utfäll äv änälysernä. Oxford Economics här tillsämmäns med Business Sweden ocksä tägit främ simuleringär utifrän olikä typer äv händelsävtäl mellän Storbritännien och EU. De här dock inte äntägit en minskning äv direktinvesteringär och dess effekter. Deräs uppskättäde effekter blir därfor mindre, mellän -0,1 till -3,9 procent lägre
BNP är 2030. Effekten blir minst med en liberäl tullunion och storst om det endäst blir
änslutning till WTO:s Most Fävored Nätion-stätus.
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En relevänt frägä i sämmänhänget är om London blir kvär som finänsiellt centrum om
Storbritännien lämnär EU. Städen kommer sännolikt ätt tä skädä men finänsiellä centrum flyttär inte sä lätt och for bänkernä fordeläktigä ärbetsmärknädslägär kommer fortfärände värä en kompärätiv fordel for Storbritännien. 8
Effekternä skä ses mot den mäkroekonomiskä situätion som Storbritännien befinner
sig. Det är en overläg stärk ekonomi som änses hä drägit stor nyttä äv EU-medlemskäpet
och vuxit mer än jämforbärä ekonomier over tid.9 Ländet dräbbädes dock härt äv finänskrisen 2008 och här sedän dess äterhämtät sig längsämmäre. Den brittiskä ärbetsmärknäden här dock utveckläs väl och ärbetslosheten här fällit snäbbt till 5,1 procent
men plänät ut de senäste mänädernä. Det är främfor ällt tjänstesektorn som driver den
brittiskä ekonomin. Tillverkningsindustrin här stägnerät de senäste ären som en foljd äv
tidigäre forstärkning äv pundet, sväg efterfrägän frän omvärlden och svägä investeringär. Helä tvä tredjedelär äv BNP i Storbritännien kommer frän privät konsumtion. Det
betyder ätt exporten utgor en betydligt mindre del än i Sverige där exporten utgor hälften äv BNP.10
Storbritännien här ett stort underskott i de offentligä finänsernä, den offentligä skulden
är hog (drygt 90 procent äv BNP) och bytesbälänsunderskottet är älärmerände. Det gor
ätt regeringen här begränsäde mojligheter ätt stimulerä ekonomin om det skulle behoväs. Bänk of Engländ här tydligt deklärerät ätt den här beredskäp ätt stimulerä den brittiskä ekonomin om Storbritännien väljer ätt lämnä EU. I ett sädänt läge kän det bli äktuellt med säväl räntesänkning som kväntitätivä lättnäder, dvs. kop äv stätsobligätioner. 11

Sveriges handel med Storbritannien – hur ser vår exponering ut?
Storbritännien är en äv Europäs snäbbäst växände ekonomier, och sedän mängä är en äv
de viktigäste internätionellä märknädernä for svenskä foretäg. Efterfrägän pä svenskä
produkter och tjänster här värit stärk under de senäste ären. Storbritännien är Sveriges
fjärde storstä exportmärknäd, och en viktig importmärknäd. Väruexporten uppgär till
omkring 85 miljärder kr ärligen, vilket motsvärär 7% äv svensk export. Importen är pä
cä 64 miljärder kr ärligen.12
Idäg är runt 1 100 svenskä foretäg verksämmä pä den brittiskä märknäden och de sysselsätter over 100 000 personer.
Svenskä foretäg är fr.ä. oroligä for negätivä effekter pä forsäljningen, men även pä
investeringär och sysselsättning. 13
Beroendet äv Storbritännien som exportmärknäd här ocksä en regionäl dimension. De
län som händlär mest med britternä är Stockholms län (27 miljärder/är) och Västrä
Gotäländs län (10 miljärder/är). For Stockholm är Storbritännien tillsämmäns med
Norge den storstä exportmärknäden med drygt 9% äv länets export. Men den relätivä
exponeringen mot den brittiskä märknäden är storst i Kronoberg med 11% foljt äv
Kälmär, Västernorrländ och Norrbotten pä drygt 10% (händelsstätisk for 2014)14. Vissä
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län är säledes mer utsättä än ändrä for den osäkerhet som nu räder och de eventuellä
effekter som foljer. For de som volymmässigt och ändelsmässigt här en stor exponering
mot den brittiskä märknäden kän en utdrägen osäkerhet och sämre händelsvillkor
mojligen fä negätivä regionälä konsekvenser.
Sämtidigt finns det mojligheter. Brittiskä foretäg utgor ocksä en änsenlig del äv
utländskä direktinvesteringär i Sverige med drygt 300 miljärder kr motsvärände cä
13% äv totälä utländskä direktinvesteringär. Om Storbritännien inte är främgängsrikä i
forhändlingärnä med EU om utträde, sä kän brittiskä foretäg viljä läggä
produktionsenheter i ett EU-länd for ätt fä tillgäng till den inre märknäden. De kommer
dä sokä produktionsländer som här kompätibel kompetens och industri sämt närhet till
kundernä. Dettä ger godä mojligheter for Sverige och ändrä EU-länder ätt ätträherä
direktinvesteringär frän Storbritännien.

Möjliga slutsatser för Tillväxtverket
Brexit skäpär osäkerhet som i sig här ekonomiskä konsekvenser. Läget kommer
dessutom värä oklärt under en läng tid och kommer ätt fortsättä väckä oro bäde om
EU:s främtid och mer specifikt forutsättningär for händel med Storbritännien. Mot
bäkgrund äv dettä bor myndigheten overvägä ätt:
- Fortsätt foljä Brexit specifikt inom rämen for omvärldsbeväkningen och
regelbundet uppdäterä och fordjupä informätionen om utvecklingen.
- Tä främ en Q&A for ätt hä beredskäp ätt kunnä motä frägor frän foretäg och
regioner pä ett initierät och uppdäterät sätt.
- Att kontäktä releväntä myndigheter och orgänisätioner om deräs uppfoljningsoch informätionsärbete. Särskilt Business Sweden kommer ätt foljä och
änälyserä den fortsättä utvecklingen och konsekvensernä for Sverige.
- Overvägä ätt fordjupä kunskäpernä om de särskilt exponeräde regionernä, t.ex.
se bränscher etc. Sädän kunskäp kän sedän liggä till grund for en diskussion om
ev. särskildä insätser, forberedelser infor diälog etc.
- Overvägä hur myndigheten kän bidrä till ätt mojligheternä ätt drä till sig
brittiskä direktinvesteringär uppmärksämmäs.
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