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Öka företagens medverkan i 
handelsförhandlingarna EU-USA 
Regeringar och företag måste samverka bättre för att identifiera de främsta 
hindren för handel och investeringar mellan USA och EU. Det är en förutsättning 
för att ett transatlantiskt frihandelsavtal ska bli framgångsrikt. Det skriver 
professor Bernard Hoekman i en ny SNS-rapport, Nya vägar att nå transatlantisk 
handelsintegration. 

I rapporten lägger Hoekman fram förslag på hur en ny process för 
handelsförhandlingarna bör utformas för att anta utmaningarna från de globala 
produktionssystemens ökande komplexitet, där en allt större andel av handeln sker 
inom leverantörskedjor.  

Företag fördelar i ökande utsträckning olika delar av produktionen till olika länder 
och en allt större andel av den internationella handeln sker inom företag. Men, 
konstaterar Hoekman, amerikanska och europeiska myndigheters olika nationella 
regelverk och standards inom en lång rad olika politikområden skapar hinder för 
den internationella handeln inom leverantörskedjorna. Förhandlingarna om ett nytt 
frihandelsavtal mellan EU och USA erbjuder en möjlighet att minska dessa 
handelshinder. 

Att även låta företagen, de som mest påverkas av regleringar och standards, bidra 
till förhandlingsprocessen på ett mer strukturerat sätt ökar möjligheterna att nå 
framsteg i förhandlingarna, anser Bernard Hoekman och föreslår en modell för en 
sådan samverkan;  

− Om man får med företag och myndigheter från båda sidor i en 
rådssamverkan och utgår från ett leverantörskedjeperspektiv, är 
chanserna större att man kan fokusera förhandlingarna på de viktigaste 
och mest kostsamma hindren, säger Bernard Hoekman.  

Bernard Hoekman föreslår att man inom ramen för denna offentlig-privata 
rådssamverkan bland annat: 

• Väljer ut ett antal leverantörskedjor som är viktiga i den transatlantiska 
handeln.  

• Identifierar de regleringshinder som har störst negativ påverkan på kedjans 
verksamhet. 

• Kommer överens om en handlingsplan för att ta itu med regleringar som 
mest skadar produktionsnätverken.  
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• Övervakar och rapportera framsteg och resultat i offentliga publikationer.  

Bernard Hoekman, professor och programchef för Global Economics, European 
University Institute.  

Ladda ner skriften här http://www.sns.se/forlag/sns-analys-nr-18-nya-vagar-att-
na-transatlantisk-handelsintegration 
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