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Politisk usikkerhet* Pundet mot euro og norske kroner

* 3-måneders glidende gjennomsnitt
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I overgangsperioden fram til 

31.12.2020 er landet fortsatt 

en del av EUs tollunion og 

indre marked, men uten 

politisk innflytelse

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 – men mye usikkerhet gjenstår
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EU og Storbritannia må “jobbe dag og natt” for å lande en handelsavtale før årsslutt
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▪ EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen: “It is 
basically impossible to negotiate a full-relationship deal
and have it ratified by the end of this year” 

▪ Den britiske regjeringen: Vedtatt egen klausul i Withdrawal
Agreement Bill om at en forlengelse av 
overgangsperioden er utelukket 

▪ Ønsker «cherry picking»: Storbritannia ønsker frihandel 
med EU (ingen tollsatser eller kvoter), men vil ikke ha 
åpne grenser for feks arbeidskraft. 

▪ Uansett: Ved å tre ut av det indre markedet får 
Storbritannia

1. En “hard grense” for varer til og fra EU. Det vil si at varer 
må klareres ved et begrenset antall autoriserte og fysisk 
kontrollerte poster, med politi og tollbetjenter på plass.

2. Redusert markedstilgang for tjenester



|

Hva skjer om Storbritannia og EU ikke blir enige ved årsslutt?

4

▪ Britisk eksport til EU (48% av britenes totale eksport): Fra 

nulltoll til tollsatser i WTO-rammeverket

▪ EUs gjennomsnittlige tollsats er 3%, men tollsatser for 

enkelte produkter er mye høyere, feks 10% for biler

▪ Storbritannia vil midlertidig (i en periode opp til 12 

måneder) unnta tollsatser på 87% av importen fra EU

▪ Bransjer som vil merke det mest: Fly/flydeler, biler, 

kjemiske varer, mat og drikke, legemidler

EUs tollsatser mot omverdenen
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Hvor store blir de økonomiske konsekvensene av en «no-deal Brexit»?
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▪ Verst for Storbritannia selv. IMF med flere: britisk BNP 

3,5 prosent lavere i løpet av tre år sammenlignet med en 

situasjon der Storbritannia forlater EU med en avtale. 

▪ Norges viktigste handelspartnere: Betydelige 

ringvirkninger

▪ Scenario 1: Ringvirkningene fra lavere etterspørsel i 

Storbritannia -> Veksten 0.6 prosentpoeng lavere

▪ Scenario 2: I tillegg markert tilstramming av finansielle 

forhold i euroområdet. Veksten 0.8 prosentpoeng lavere

Norges Banks modellberegning
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Rundt 1/5 av vår totaleksport går til Storbritannia, men 2/3 er råolje og naturgass
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NORSK ØKONOMI

Andel av vår fastlandsøkonomi
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Norsk eksport til Storbritannia, 2018. Prosent
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Landet vi selger mest tjenester 

til og kjøper mest tjenester 

fra. En betydelig del av 

tjenestehandelen er knyttet til 

oljevirksomheten på norsk og 

britisk sokkel
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For norsk økonomi totalt er effekten negativ, men fullt ut håndterlig
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Enkelt regnestykke peker mot et par tideler lavere vekst

Fall i britisk BNP % 3.5

Eksportelastisitet 2

Fall i eksport mrd. 4.9

Total eksport (trad. varer +tjenester) 2018, mrd. 715.661

Totalt fastlands-BNP 2018, mrd. 2829.15

Fall i eksport, % av total eksport 0.69

Fall i eksport, % av fastlands-BNP 0.17

Effekt på norsk økononomi ved hard Brexit

Men potensiale for større, negativ effekt, særlig på kort sikt

▪ Avtaler mellom norske og britiske myndigheter legger til 

rette for at handel med varer kan fungere som i dag. Men: 

Det kan bli vesentlige forsinkelser når varene skal føres 

inn i Storbritannia

▪ Tjenestehandelen er mer utsatt, mangel på avtaler

▪ Finansuro kan forsterke de negative effektene

▪ På den positive siden: En svakere kronekurs kan bidra til 

å dempe de negative effektene, via bedret 

konkurranseevne
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