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Nya vägar att nå transatlantisk 
handelsintegration

DEN INTERNATIONELLA HANDELN 
har vuxit kraftigt under lång tid. Det 
gäller inte minst den transatlan-
tiska handeln mellan USA och EU. 

Handeln har i allt större utsträckning kom-
mit att bestå av insatsvaror, komponenter och 
tjänster av olika slag. En internationell speci-
alisering har uppkommit genom att produk-
tionslinjer har delats upp geografiskt i allt stör-
re omfattning. En stor del av handeln sker nu 
inom så kallade leverantörskedjor. Det har 
blivit allt mer uppenbart att nationella regle-
ringar utgör hinder för fortsatt ökning av han-
deln. För att minska sådana hinder för den 
transatlantiska handeln inledde USA och 
EU under 2013 förhandlingar om ett avtal 
 kallat Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP).

ANSTR ÄNGNINGAR  för att åtgärda regleringshinder 
för handel tenderar att fokusera på reglerarna. Det skapas 
olika former av samråd och informationsutbyte. Sådana 
behövs för att bygga upp förtroende och förståelse för mot-
parters procedurer och normer, men räcker inte för att 
sänka handelskostnader eftersom reglerarna fokuserar på 
ett speciellt område, ofta med betoning på tekniska frågor.
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SNS ANALYS En stor del av den forskning som bedrivs är vid sin publicering anpassad för vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna är ofta teoretiska och 
inomvetenskapligt specialiserade. Det finns emellertid mycket forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en 
bredare krets. Målet med SNS Analys är att göra denna forskning tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och bidra 
till att forskningen når ut i medierna. Finansiellt bidrag har erhållits från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. Författarna svarar helt och 
hållet för analys, slutsatser och förslag. G
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OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERK AN bör skapas 
genom så kallade leverantörskedjeråd. Den institutio-
nella ramen för företagens medverkan skulle kunna vara 
Trans-Atlantic Business Council. Tillsammans med 
organ som representerar andra intressenter kan råd ges 
till Transatlantic Economic Council, det politiska organ 
som har till uppgift att främja avlägsnandet av hinder för 
handel och investeringar.

FOKUS bör i stället vara på hur olika policyområden 
sammantaget påverkar internationell produktion, handel 
och investeringar. De som påverkas mest av regelverkens 
effekter bör integreras i den processen. Utgångspunkten 
bör vara att i likhet med de internationella företagen ”tän-
ka leveranskedjor”. 
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Ett av de tydligaste kännetecknen för tiden efter 
andra världskriget har varit den stadigt och 
oavbrutet växande internationella handeln. 
Med undantag för ett fåtal tillfällen, då värl-
den gått in i recession (tydligast under 2008), 
har handeln vuxit snabbare än produktionen 
år efter år. Det är påfallande vilken omfatt-
ning världshandeln fått sedan 1950-talet, spe-
ciellt när den sätts i ett historiskt perspektiv. 
Handelsvolymen ökade 27-falt mellan 1950 
och 2008, tre gånger mer än världens BNP öka-
de. Värdet av den globala handeln med varor 
och tjänster passerade 20 000 miljarder dol-
lar 2011, eller 59 procent av global BNP, en upp-
gång från 39 procent av BNP 1990.

Denna globala handelstillväxt har drivits 
fram av lägre kostnader för handeln, som i sin 
tur är ett resultat av teknikskiften, handelsre-
former och utåtriktad (exportorienterad) eko-
nomisk politik. Teknikförändringar omfattar 
framsteg inom informations- och kommunika-
tionsindustrin, vilket har lett till kraftiga kost-
nadsminskningar för internationella telekom-
munikationer, och införandet av containers och 
andra logistiska förbättringar, som i sin tur har 
lett till ett brant fall i kostnaden per transporte-
rad enhet. Importtullarna har i genomsnitt fal-
lit till nivån 5–10 procent. Den tull som många 
företag möter är ofta noll till följd av en elimi-
nering av tullarna för de produkter de impor-
terar. Detta fenomen är inte bara begränsat till 
höginkomstländer. Kina har genomfört ett stort 
program för liberalisering av handel och inve-
steringar under de senaste dryga 20 åren, med 
medeltullar som efter WTO-inträdet sjunkit till 
mindre än 7 procent. Likaså är den genomsnitt-
liga mest-gynnad-nationstullen1 i Indien nu 
omkring 6 procent.

En stor del av den senaste tidens ökning av 
världshandeln består av intermediära insatsva-
ror, komponenter och tjänster av olika slag. 
Minskningen av kostnaderna för handel, infor-
mation och telekommunikationer har gjort 
det möjligt för företag att dela upp sina ”pro-

1 Mest gynnad nation: ”Grundläggande handelspolitisk 
princip som innebär att varje fördel, till exempel en tullsänk-
ning, som en WTO-medlem ger till ett annat WTO-land, 
omedelbart och ovillkorligt ska tillfalla alla övriga WTO-
länder.” (Kommerskollegiums webbplats)

duktionslinjer” geografiskt genom att utforma 
internationella leverantörskedjor som lägger ut 
delar av produktionsprocessen till företag i oli-
ka länder. Genom sådana internationella leve-
rantörskedjor och produktionsnätverk organi-
seras denna specialiseringsprocess med varor 
som bearbetas – och mervärde som tillförs – i 
de länder som är led i kedjan. De totala produk-
tionskostnaderna kan minskas när aktiviteter 
och uppgifter lokaliseras till olika länder bero-
ende på deras komparativa fördelar. 

Ökningen av handeln som uppstår i leve-
rantörskedjor har gynnats av – och är faktiskt 
beroende av – gränsöverskridande kapital- och 
kunskapsöverföringar, eftersom den teknik och 
kunskap som krävs för att utföra olika aktivi-
teter ofta är företagsspecifik. Det globala vär-
det av de samlade utländska direktinvestering-
arna steg mer än sex gånger under den senaste 
tioårsperioden. Lokal försäljning av utlandsäg-
da företag (utländska direktinvesteringar) var 
cirka 26 000 miljarder dollar under 2012, jäm-
fört med 18 000 miljarder dollar för den globa-
la varuhandeln.

Att utnyttja möjligheterna med 
leverantörskedjor
Utvecklingsländer i Asien, övergångsekono-
mier i Europa och länder som Mexiko har bli-
vit aktiva deltagare i handeln inom leveran-
törskedjor. Tillverkningsindustrins andel av 
utvecklingsländernas totala export har ökat 
från knappt 30 procent 1980 till över 70 pro-
cent i dag. En betydande del av denna består av 
inombranschhandel, det vill säga utbyte av lik-
artade men differentierade produkter. Denna 
trend återspeglar leverantörskedjornas kraftigt 
ökade betydelse, med låglöneekonomier som 
importerar delar och komponenter och bearbe-
tar dem till produkter som exporteras för vida-
re bearbetning någon annanstans eller till slut-
konsumenter. 

Handel inom internationella leverantörs-
kedjor har stora konsekvenser för ekonomisk 
politik. En är att den gör det enklare för låglö-
neländer att komma in i tillverkningsindustrin. 
Genom ”vertikal specialisering” (fokusering på 
speciella uppgifter som ingår i en internatio-
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nell leverantörskedja) kan till och med myck-
et fattiga länder delta i tillverkning för den glo-
bala marknaden. Leverantörskedjor ger före-
tag möjlighet att utlokalisera arbetsintensiva 
och relativt okvalificerade uppgifter till fattiga 
länder. Andelen av den slutliga produktens vär-
de som tillförs genom bearbetning i ett lågin-
komst-utvecklingsland är generellt liten. Ändå 
kan den sysselsättning och inkomst som skapas 
genom deltagande i leverantörskedjor ge bety-
dande indirekta fördelar genom större efterfrå-
gan på lokala varor och tjänster. Efter hand som 
länderna får ökad erfarenhet av leverantörsked-
jor kan företagen öka det mervärde som skapas 
lokalt. Sedan 2002 har Kina och andra utveck-
lingsländer som deltagit intensivt i leverantörs-
kedjor mer än fördubblat det mervärde som 
produceras lokalt i tillverkningsindustrin.2

Länders deltagande i leverantörskedjor 
varierar avsevärt. Särskilt de afrikanska länder-
na söder om Sahara är fortsatt starkt beroende 
av sina naturtillgångar och jordbruksprodukter. 
Fram till i dag har större delen av Afrika, och en 
stor del av Latinamerika och Mellersta Östern, 
inte upplevt övergången till inombranschhan-
del, vertikal specialisering och handel inom 
leverantörskedjor, som varit drivkraften bakom 
handelsökningen i Östasien, Mexiko, Turkiet 
samt Central- och Östeuropa. Stimulans till 
ökad diversifiering och deltagande i leveran-
törskedjor av afrikanska, latinamerikanska och 
mellanöstern-ekonomier är en stor utmaning 
för regeringarna i de berörda länderna.

En orsak till snedfördelningen i handeln 
inom leverantörskedjor är, trots att handels-
hindren minskat dramatiskt, att kostnader-
na i samband med internationella affärer fort-
farande är mycket högre än inom länderna, och 
kostnaderna för handeln är i genomsnitt myck-
et högre för låginkomstländer än för rika län-
der. Under de senaste 15 åren har handels-
kostnaderna fallit mycket mer i rikare länder. 
Handels- och informations-/samordningskost-
nader bidrar till att förklara varför en stor del 
av de globala leverantörskedjorna faktiskt är 
regionala, koncentrerad till tre ”internationella 
fabriker”: Europa, Östasien och Nordamerika.3

2 Timmer m.fl. (2013).

3 Baldwin och Lopez-Gonzales (2013).

Konsekvenser för ekonomisk 
politik och internationellt 
handelssamarbete
För att kunna delta i internationella leveran-
törskedjor krävs lägre handelskostnader och 
förbättrad koppling till regionala och globa-
la marknader för att på så vis locka investering-
ar, som är del av leverantörskedjor. Detta är 
en ekonomiskpolitisk agenda som går myck-
et längre än till att enbart förbättra handelspro-
cedurer, som till exempel bättre effektivitet i 
gränshanteringen. Den omfattar åtgärder som 
sträcker sig från reglering av transportrelatera-
de infrastrukturtjänster – såsom att säkerstäl-
la att det finns konkurrens på väg-, järnvägs-, 
sjöfarts- och flygtransportmarknaderna – till 
 tillämpning av säkerhetsstandarder och andra 
produktstandarder. Reglering av produktstan-
darder kan ha stor betydelse för leverantörs-
kedjor eftersom den kan försvåra för företagen 
att realisera stordriftsfördelar och i stället leda 
till koncentration till några få leverantörer av 
insatsvaror eller tjänster.

Ökningen av handel inom leverantörsked-
jor har, tillsammans med flöden av utländska 
direktinvesteringar till utvecklingsländerna, 
kraftigt försvagat motiven att använda traditio-
nella handelspolitiska instrument som  tullar. 
För att kunna konkurrera i en speciell nisch 
eller förädlingsaktivitet krävs att företag inte-
greras med rätt produktionsnätverk. Väsentliga 
importhinder skulle störa deras konkurrensför-
måga, eftersom de skulle fördyra insatsvarorna. 
I en studie visas att graden av ett lands vertika-
la specialisering bidrar till att förklara både de 
observerade handelspolitiska reaktionerna på 
2008 års kris och nivån på handelshindren före 
krisen.4 De större tillväxtekonomierna utnyttja-
de inte det tillgängliga ”politiska utrymmet” till 
att resa handelshinder för att skydda inhems-
ka branscher, delvis på grund av de drivkrafter 
som skapas genom deltagande i handeln inom 
leverantörskedjor. 

Det innebär inte att drivkrafter saknas 
till att använda traditionella handelshinder. 
Erfarenheter från senare tid har visat att rege-
ringar fortsätter att vara benägna att ta till rest-

4 Gawande, Hoekman och Cui (2011).

Leverantörsked-
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ningen av tullar, 
…
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riktioner mot export av naturtillgångar och 
jordbruksprodukter, som är tidiga insatsvaror i 
de globala värdekedjorna. Detta verkar som ett 
stöd till inhemsk förädling. Det kan göra de ked-
jor de är knutna till mer konkurrenskraftiga, 
men om inhemska förädlare är mindre effektiva 
än konkurrenterna i övriga världen, kommer en 
sådan politik att ha en negativ inverkan på möj-
ligheten att delta i handeln inom internationella 
leverantörskedjor. 

Handeln inom leverantörskedjor gör reger-
ingar mer benägna att använda ”inomgräns”-
åtgärder för att stödja inhemska ekonomiska 
aktiviteter. Analogt med tullar och importbe-
gränsningar kan sådana åtgärder ge negativa 
internationella följdverkningar. Subventioner 
och liknande åtgärder för att locka utländs-
ka investeringar i leverantörskedjor skapar 
exempelvis en konkurrens mellan regeringar. 
Alternativt kan ekonomiskpolitiska åtgärder 
(eller frånvaro av sådana) påverka effektiviteten 
negativt hos producenter i leverantörskedjorna, 
eller också kan de flytta över kostnader på före-
tag i andra länder som ligger antingen tidigare 
eller senare i leverantörskedjan. Om den ekono-
miskpolitiska miljön är alltför restriktiv blir det 
ett svagt deltagande i leverantörskedjor.

Regeringar är inte nödvändigtvis med-
vetna om den aktuella ekonomiska politikens 
påverkan på investeringsvilja i och verksamhet 
inom globala värdekedjor. Dessutom är nuva-
rande handelsavtal och liknande slag av inter-
nationellt samarbete vanligen inte utformade 
för att minimera negativa följder för handeln 
inom leverantörskedjor. De är heller inte utfor-
made för att hjälpa regeringar att införa en eko-
nomiskpolitisk miljö som stöder specialisering 
och bättre utnyttjande av möjligheten att ingå i 
leverantörskedjor. Dessa observationer påver-
kar utformningen av handelsavtal och interna-
tionella handelssamarbeten, oavsett om det gäl-
ler hög- eller låginkomstländer. Medan enskil-
da länder har olika prioriteringar, har alla län-
der ett betydande intresse av leverantörskedjor 
och av att ytterligare utnyttja befintliga möjlig-
heter till ökad specialisering på företagsnivå. 

Flera bedömare förespråkar en ”leveran-
törskedjeansats” när det handlar om att utvär-
dera och ta itu med regleringars effekter på han-

delskostnaderna.5 Detta skulle öka effektivite-
ten i det internationella samarbetet genom att 
de typer av ekonomisk politik identifieras som 
har störst betydelse för företag som ingår i leve-
rantörskedjor. Grundidén är att regeringar – 
genom att organisera förhandlingar och avtal 
kring ett ”knippe” av ekonomiskpolitiska åtgär-
der, exempelvis för att öka konkurrensen på 
transporttjänstmarknader eller hitta nya sätt 
att distribuera varor – bättre kan använda den 
”åtagandeteknik” som erbjuds genom handels-
avtal till att minska både inhemska leverantörs-
kedjebegränsningar och hinder som skapas av 
handelspartners. Men en ”leverantörskedjean-
sats” kan också användas som en mekanism för 
att ta itu med de marknadssegmenteringseffek-
ter som följer av skillnader i regleringar, vilka i 
ökande grad är den främsta källan till handels- 
och investeringshinder i höginkomstländerna.

Reglering som ett handels- 
och investeringshinder
Den ekonomiska politik som begränsar (ökar 
kostnaderna för) de internationella flödena av 
varor, tjänster, kunskap och expertis, som alla 
är kärnelement i handeln inom leverantörs-
kedjorna, består i ökad grad av myndighets-
krav – så kallade icke-tariffära handelshinder. 
Exempel är produktregler (i hälso- eller säker-
hetssyfte), licenskrav samt förfaranden för cer-
tifiering och bedömning av överensstämmelse 
med produktkrav. Ett framgångsrikt internatio-
nellt samarbete (avtal) om regleringar står inför 
betydande svårigheter på grund av olika myn-
digheters oro för att ansträngningarna att mins-
ka marknadssegmenteringen kan påverka upp-
fyllandet av regleringarnas ursprungliga syf-
ten. Saken kompliceras av att flera myndigheter 
och organ, ofta med olika mål, deltar i utform-
ningen av produktregler och procedurer. Vid 
utformningen av regleringar beaktas sällan hur 
dessa sammantaget kan påverka handeln inom 
leverantörskedjorna. 

I EU och USA återfinns – om man bortser 
från regler som begränsar utländskt ägande av, 
eller till och med deltagande i, vissa sektorer 

5 Hoekman och Jackson (2013); World Economic Forum 
m.fl. (2013)
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(som luft- och sjöfart i USA) – många av de reg-
ler som ökar kostnaderna på konkurrensutsatta 
marknader på statlig respektive delstatlig nivå 
(28 nationella regeringar i EU och de 50 delsta-
terna i USA).6 Fastän EU har en gemensam yttre 
handelspolitik, som nu även omfattar utländska 
direktinvesteringar, är mycket av den relevanta 
regleringen av tjänster fortfarande på nationell 
nivå. I USA gäller motsvarande för många tjäns-
teområden. 

Forskning om möjliga vinster av ytterliga-
re initiativ till regelreformering och harmoni-
sering/ömsesidiga erkännanden i tjänsterela-
tioner mellan EU och USA visar att det i prin-
cip finns starka motiv att driva igenom såda-
na förändringar. Exempelvis uppskattar OECD 
att sådana genomgripande reformer skulle kun-
na öka BNP per capita med över 3 procent i EU 
och USA.7 En nyckelfråga är dock vad som skul-
le kunna göras genom internationellt samarbe-
te för att uppnå dessa potentiella vinster, det vill 
säga att genomföra de nödvändiga reformer-
na. Denna fråga kokar ner till huruvida ett sam-
arbete mellan EU och USA kan vara en effektiv 
mekanism för att driva fram de inhemska refor-
mer som behövs för att öka utländska leveran-
törers förmåga att utmana de inhemska produ-
centerna eller – annorlunda uttryckt – för kon-
sumenter och företag att till konkurrenskraf-
tiga priser köpa de varor och tjänster som bäst 
möter deras behov. 

Erfarenheter från senare tid visar hur svårt 
detta är att åstadkomma. När det gäller EU och 
USA finns de kvarstående hindren i viss mån 
i känsliga sektorer där det på båda sidor finns 
gammalt motstånd mot liberaliseringar, vil-
ket delvis återspeglar kulturella skillnader (i fal-
let EU) och säkerhetshänsyn (i fallet USA), men 
även styrkan hos vissa lobbygrupper (till exem-

6  Värt att nämna i detta sammanhang är att de databaser 
– till exempel den som sammanställs av OECD – som mäter 
förekomsten av och styrkan i produktmarknadsregleringar 
indikerar att det finns mycket stora skillnader mellan EU:s 
medlemsstater i fråga om regleringsåtgärdernas typ och 
restriktivitet, särskilt för tjänster. I detta avseende är EU 
fortfarande långt ifrån en enda marknad (se OECD, 2011, 
och Messerlin och van der Marel, 2012). Detta gäller även 
för USA. I USA regleras till exempel högtrycksutrustning på 
delstatsnivå, vilket innebär att ett företag måste ha kontakt 
med 50 myndigheter. Licensiering av vissa professionella 
tjänster, till exempel inom juridik och medicin, ligger också 
på delstatsnivå.

7  OECD (2005).

pel lantbrukare). I den mån låsta icke-ekono-
miska preferenser matas in i ekvationen – vilket 
är fallet för regleringar inom exempelvis några 
områden som berör privatpersoners integritet 
och offentlig hälsovård, där det finns stora skill-
nader i riskattityd – är det en enorm utmaning 
att nå framsteg i riktning mot större ömsesidigt 
erkännande och/eller jämkning av normer och 
standarder. 

Under de senaste årtiondena har försök 
att reducera hinder för transatlantisk han-
del och för investeringsflöden gett nedslåen-
de resultat. Avtal om ömsesidigt erkännande 
har haft begränsad påverkan.8 Harmonisering 
av normer är ytterst svår att nå för redan exis-
terande regleringar, även om fokus begrän-
sas till regleringar inom EU respektive USA – 
för att inte tala om försök att harmonisera reg-
ler över Atlanten. En nödvändig förutsättning 
för att göra framsteg i att minska kostnaderna 
för regelefterlevnad och eliminera dubbleran-
de och onödiga krav är att det finns ett ömsesi-
digt förtroende och en förståelse för regelsys-
tem och regelefterlevnadsmekanismer. Sådana 
förhållanden kan inte lagstiftas fram utan krä-
ver kommunikation och samarbete mellan reg-
leringsmyndigheter för att man ska nå fram till 
en acceptans för att normer och procedurer är 
”likvärdiga nog”. Detta har godtagits av båda 
sidor. Sålunda betonar 2007 års ”Framework 
for Advancing Transatlantic Economic 
Integration” dialog: skapandet av gemensam-
ma mekanismer och procedurer för att bedöma 
effekter av regelverk och tidigarelägga tillgång 
till information om förslag till regleringar samt 
ett Transatlantic Economic Council som kan 
vägleda processen och granska framsteg.

Transatlantic Trade and 
Investment Partnership
De nyligen inledda förhandlingarna om 
Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) erbjuder ytterligare en möj-
lighet att skapa mekanismer för att ta itu med 
källor till marknadssegmentering. Analyser av 
TTIP:s potentiella inverkan ger vid handen att 

8 Vogel (2007).
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ofta i kulturella 
skillnader och 
säkerhetshänsyn, 
men även i lobby-
gruppers styrka.

EU har en ge-
mensam yttre 
handelspolitik, 
men regleringen 
av tjänster är 
ofta nationell.

Minskade 
kostnader för 
regelefterlevnad 
kräver ömsesi-
digt förtroende 
och förståelse för 
regelsystem.
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resultaten troligen blir begränsade – som bäst 
en ökning av reala totala inkomster med kan-
ske 0,5 procent. Ett skäl till detta är att det anses 
orealistiskt (ogenomförbart) att någorlunda 
framgångsrikt komma åt många av de regel-
verksrelaterade källorna till de högre kostna-
derna vid transatlantisk handel. Europeiska 
kommissionen inser att varje avtal med USA 
om regelverk måste vara ”levande”, det vill säga 
innehålla ett gradvis närmande och accepteran-
de av regelverk, som blir resultatet av arbetet 
i de specifika institutionella mekanismer som 
måste införas.9 I det följande diskuteras en möj-
lig ansats som bygger på denna insikt och utgår 
från tidigare ansträngningar att minska trans-
atlantiska handels- och investeringshinder. 
Medan diskussionen fokuserar på TTIP, berör 
utmaningen alla regeringar, och några av de 
förslag som förs fram kan även tillämpas i andra 
sammanhang, inklusive WTO.

TTIP-initiativets mål är ambitiösa. Ett 
viktigt mål är att uppnå större samstämmig-
het i regelverk och komma överens om ansat-
ser för att ta itu med de så kallade 21:a århund-
radets policyfrågor som hittills inte hanterats 
i handelsavtal utanför Europeiska unionen. 
Exempelvis gäller det att komma överens om 
uppföranderegler för statsägda eller statskon-
trollerade företag. Ett uttalat syfte är att utveck-
la regler och ansatser som är globalt relevanta 
och som skulle kunna utgöra mall för framtida 
multilaterala normer.10

Ansträngningar att åtgärda regleringars 
biverkningar (regleringar som skapar hinder 
för handel och investeringar) tenderar att foku-
sera på reglerarna. Mekanismer skapas i vilka 
reglerande myndigheter från olika länder sam-
verkar och inrättar system för samråd och infor-
mationsutbyte, genom vilka övriga intressen-
ter uppmärksammas på förslag till ny reglering. 
Medan sådana mekanismer är avgörande för 
att man ska kunna etablera det data- och infor-
mationsflöde som behövs för att bygga upp för-
troende och förståelse för motparters procedu-
rer och normer, betyder dessa slags samarbe-
ten ofta inte mycket för att sänka handelskost-
naderna. 

9 Europeiska kommissionen (2013).

10 Eisenstat (2013); Akhtar och Jones (2013).

Ett skäl till detta som förts fram är att sam-
arbete om regleringar ofta följer en ”silo”-
metod: fokus är på ett speciellt policyområde 
som hälsovård eller säkerhetsstandarder med 
betoning på tekniska frågor, till exempel vad 
som utgör likvärdighet, eller på förfaranden för 
certifiering och bedömning av överensstämmel-
se med produktkrav. Dessa är utan tvekan nöd-
vändiga dimensioner i alla försök att åtgärda 
regleringars hinder för handel. Men som erfa-
renheten har visat är de inte tillräckliga: resul-
tatet av sådana mekanismer för ekonomiska 
relationer mellan EU och USA har varit nedslå-
ende.11

Det är svårt att etablera ”likvärdighet” 
eftersom överenskommelse om detta är villko-
rat av att man kan avgöra om normer och för-
faranden är tillräckligt lika för att tillåta ömse-
sidigt erkännande. Denna ”villkorsbaserade 
metod” för ömsesidigt erkännande av och för 
acceptans av utländska normer och procedurer 
tycks logisk, men kör fast eftersom båda sidor 
blir låsta av åsikten att ”deras” metod är över-
lägsen eller fundamentalt annorlunda. En san-
nolikt bättre ansats12 uttrycks i EU:s tjänstedi-
rektiv, som grundar sig på ovillkorad acceptans 
av utländska normer. Denna ansats kan vara 
föremål för undantag och utelämnanden av sek-
torer eller produkter som bedöms alltför käns-
liga för att tillåta sådan acceptans, men grund-
principen i tjänstedirektivet är att de berör-
da ländernas underliggande normer och prefe-
renser är tillräckligt lika för att de ska betrak-
tas som likvärdiga. I många fall är det också tro-
ligt att så är fallet för EU och USA. Frågan är då 
hur man ska röra sig i den här riktningen över 
Atlanten. Grundläggande för de förslag som 
nämns ne dan är att framsteg i den här riktning-
en skulle kunna underlättas om de som påver-
kas mest av specifika regelverks effekter inte-
greras i processen där det beslutas om huruvi-
da en ovillkorad ansats för erkännande är möj-
lig och lämplig.

Som nämnts tenderar överläggningar om 
regelverk att bli av övervägande teknisk natur. 
Begränsad uppmärksamhet ägnas åt de ekono-
miska nettoeffekterna, och vanligen görs inte 

11 Vogel (2012); Europeiska kommissionen (2013).

12 Messerlin (2013).
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EU och USA om 
regelverk måste 
vara ”levande”.
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biverkningar ska 
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rar fokus att lig-
ga på reglerarna 
och behandla ett 
område i taget.
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bedömningar och analys av hur vissa former av 
regleringar interagerar med varandra och hur 
de totalt sett påverkar företag och internationell 
handel. Det är faktiskt slående att man, i mot-
sats till vad som gäller på andra politikområ-
den, aldrig tycks undersöka vad olika intressen-
ter verkligen vill eller vad deras uppriktiga öns-
kemål är när det gäller handelsrelaterade regle-
ringar.13 Detta står i kontrast mot andra områ-
den för politiskt utövande. Kommunala myn-
digheter använder exempelvis ibland såda-
na instrument som medborgarpaneler för att 
bemästra problem med ”rationell okunnig-
het” och partiskhet i intressenters svar på enkä-
ter, opinionsundersökningar eller deras åsikter 
om alternativ ekonomisk politik eller offentliga 
investeringsprojekt. 

Medborgarpaneler består av ett slump-
mässigt, representativt urval intressenter som 
deltar i en ”undersökning” om en politisk frå-
ga. Denna grupp samlas sedan för att rådslå om 
ämnet i små grupper under ledning av erfarna 
moderatorer, och får information av tillgäng-
lig expertis som presenterar balanserad infor-
mation om den aktuella frågeställningen. Efter 
att ha genomgått detta väl underbyggda sam-
råd ombeds gruppen på nytt att svara på den 
ursprungliga frågan. Så länge urvalet verkli-
gen är representativt för den berörda gruppen 
av intressenter bör slutresultatet mycket bättre 
återspegla de slutsatser som skulle ha uppnåtts 
om befolkningen som helhet fått möjlighet att 
bli mer insatt och engagerad i frågan.14 En vari-
ant av denna process skulle kunna bidra till att 
övervinna inrotade olikheter mellan reglerings-
myndigheter genom att få med de intressenter i 
vars namn regleringarna införts och försvarats.

Det finns inget samband mellan hur företa-
gen i dag opererar internationellt och hur rege-
ringar genomför internationella handelsavtal. 
De förra ”tänker leverantörskedjor” medan de 
senare tenderar att fokusera på specifika poli-
cyinstrument som kontrolleras av en viss regle-
ringsmyndighet eller någon annan del av stats-
apparaten. Det skulle vara lättare att åtgärda 
regleringars hinder för handel om denna skill-

13 Se Halle och Wolfe (2007) för en diskussion om praxis i 
ett antal länder.

14 Se Fishkin (2009) för en sammanfattning.

nad uppmärksammades och de båda sidor-
na kunde närma sig varandra. Ett sätt att upp-
nå detta är att komplettera de policyspecifi-
ka (”silo-”)ansatser som hittills varit standard 
i handelsavtal med mekanismer som fokuse-
rar på, och grundar sig på, de arbetsmodeller 
som används av globala företag för att organi-
sera produktion och använda de tekniker som 
utvecklats av forskare för att bättre identifie-
ra vilka intressenternas verkliga preferenser är 
när det gäller regleringar. Om man får med alla 
intressenter i ett internationellt samarbete för 
att minska de handelskostnader som reglering-
ar medför skulle det bidra till att skapa engage-
mang hos företag och konsumentgrupper, ett 
engagemang som är nödvändigt för att mobili-
sera erforderligt politiskt stöd för att få ett avtal 
genom de nationella lagstiftande församling-
arna och – i EU:s fall – Europaparlamentet. 
Större medverkan från nyckelintressent-
grupper kan också bidra till att säkerställa att 
TTIP når det angivna målet om framsteg i 21:a 
århundradets regleringspolitik, och då utgö-
ra en mall för att inspirera – eller åtminstone 
informera – multilaterala ansträngningar eller 
handelssamarbeten i andra delar av världen.

Att skapa en 
”leverantörskedjeansats”
En leverantörskedjeansats för att utforma 
policyåtaganden och uppföranderegler skul-
le inte vara produkt-, sektor- eller policyinstru-
mentspecifik utan fokusera på hur olika poli-
cyområden – tullar, gränshanteringens ruti-
ner och krav, produktstandarder, överlappan-
de inhems ka regleringsorgan, tillgång till trans-
port- och distributions-(logistik-) tjänster och 
så vidare – sammantaget påverkar interna-
tionell produktion, handel och investeringar. 
Syftet skulle vara att bryta ner nuvarande poli-
cysilos hos regeringar och regleringsmyndig-
heter, med uttryckligt fokus på hur den existe-
rande kombinationen av tillämpliga reglering-
ar och policies påverkar viktiga egenskaper hos 
leverantörskedjor och produktionsnätverk och 
då försämrar effektiviteten och/eller höjer kost-
naderna. 

De ekonomiska 
nettoeffekterna 
får begränsad 
uppmärksam-
het, liksom hur 
regleringar 
interagerar med 
varandra.

En leverantörs-
kedjeansats 
fokuserar på hur 
olika policyom-
råden samman-
taget påverkar 
internationell 
produktion, han-
del och investe-
ringar.
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Ett konkret exempel:15 Ett kemiföretag som 
importerar acetyl, som används i aspirin och 
paracetamol, till USA måste i genomsnitt upp-
fylla likartade regleringar från fem olika myn-
digheter som ofta brister i inbördes samordning 
och kommunikation, vilket orsakar förseningar 
för var tredje leverans, där varje dags försening 
kostar företaget 60 000 dollar. 

Ett annat område: En genomsnittlig bil 
har tusentals komponenter som tillverkas 
av hundratals leverantörer i dussintals län-
der. En Volkswagen Polo kan ha en motor från 
Tyskland, kablage från Tunisien och avgasfil-
tersystem från Sydafrika. Olikheter i standarder 
och testprocedurer innebär att komponenter, 
och också den slutliga produkten, inte är utbyt-
bara – en katalysator som uppfyller EU-normer 
kanske inte accepteras i USA och tvärtom. 

Ett konkret exempel gäller en ameri-
kansk tillverkare av lätta lastbilar som ville säl-
ja en modell i Europa, vilket ”krävde 100 uni-
ka delar, ytterligare 42 miljoner dollar i design- 
och utvecklingskostnader, och tillkomman-
de tester av 33 fordonssystem … allt utan någ-
ra skillnader i prestanda när det gällde säkerhet 
eller utsläpp.”16 Det finns många fler exempel i 
bransch litteraturen. Ömsesidigt erkännande 
av regleringar skulle göra det möjligt för företag 
att effektivisera leverantörskedjorna genom att 
köpa in delar och komponenter där det är billi-
gast/bäst i stället för att behöva tillverka inter-
mediära insatsvaror med olika standarder för 
olika marknader.

Hur skulle en leverantörskedjeansats kun-
na se ut som åtgärdade dessa regleringshinder 
för handel?

1. Välja ett antal leverantörskedjor eller 
handelsvägar. Ett första steg för att förverk-
liga idén om en leverantörskedjeansats skul-
le vara att välja ut ett halvdussin leverantörs-
kedjor eller produktionsnätverk som är viktiga 
i det transatlantiska handelsutbytet (eller i den 
grupp länder som försöker avlägsna handels-
hindren). Företagen måste vara en väsentlig del 
av denna process på ett sätt som går längre än 
”konsultationer” och ”dialog” eftersom rege-

15  World Economic Forum m.fl. (2013).

16  Akhtar och Jones (2013).

ringar vanligen har en mycket ofullständig för-
ståelse av hur leverantörskedjor fungerar, drivs 
och utformas. Det är omöjligt att studera många 
leverantörskedjor, så den första utmaningen 
blir att besluta vilka man ska välja. Regeringar 
och andra intressenter har en viktig roll att spe-
la här, till exempel genom att föreslå eller införa 
kriterier som säkerställer ett bredare perspektiv 
på nationell välfärd. Internationella handelsflö-
den och leverantörskedjor domineras exempel-
vis ofta av mycket stora företag och branscher, 
och därför är det viktigt att vara medveten om 
att eventuella skevheter kan komma av att man 
helt enkelt fokuserar på befintliga handels- och 
investeringsflöden.

Det är viktigt att tänka på hur regleringar 
påverkar små och medelstora företags förmåga 
att utnyttja ny teknik till att sälja mer interna-
tionellt.17 Små och medelstora företag är viktiga 
för att skapa sysselsättning. Vanligen är de leve-
rantörer till branschledande företag, kontrakts-
tillverkare och multinationella tjänsteföretag, 
men de kan också använda internet och före-
tag-till-företag-plattformar till att marknadsfö-
ra sina produkter internationellt. Åtgärder för 
att underlätta för små och medelstora företag 
att öka sin internationella verksamhet är en pri-
oritet för alla regeringar, men ofta är dessa inte 
medvetna om hur befintliga regleringar påver-
kar förmågan hos små och medelstora företag 
att utvidga sin internationella verksamhet. 

Ett exempel är de kostnadströsklar som 
orsakas av säkerhets- eller sekretessmotiverade 
regleringar, till exempel krav att placera servrar 
i konsumentens/kundens land. Sådana regle-
ringar är mycket lättare för ett stort företag att 
klara av än för ett litet/medelstort. I praktiken 
är det mycket svårare att identifiera och engage-
ra små och medelstora företag än stora företag 
och branschorganisationer. Detta behöver dock 
inte innebära en alltför stor begränsning när det 
gäller att identifiera och åtgärda regleringshin-
der; sådana gäller ju för alla företag oberoende 
av storlek. 

17  Små och medelstora företag tenderar att möta förhål-
landevis större hinder mot att delta i internationell handel, 
eftersom den fasta kostnaden för att sätta sig in i och upp-
fylla regleringskrav på olika marknader väger mycket tyngre 
per enhet än för företag med mycket större omsättning och 
kapacitet att täcka kostnaderna för personal som ska hantera 
samarbetet med berörda myndigheter på olika främmande 
marknader.

Exempel från ett 
kemiföretag.

Exempel från ett 
bilföretag.
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2. Identifiera de ”kluster” av reglering-
ar som betyder mest. När man väl har valt 
ut en grupp av leverantörskedjor eller produk-
tionsnätverk, ska de olika ”leverantörskedje-
råden” identifiera de regleringshinder som har 
störst negativ påverkan på kedjans verksamhet 
genom att de skapar kostnader som överstiger 
vad som krävs för att uppfylla gällande normer. 
Här är det återigen viktigt med engagemang och 
medverkan av företag eftersom sådana kost-
nader inte alltid är så uppenbara. De visar sig 
ofta som förseningar och andra källor till osä-
kerhet, som skapar behov av att ha alltför sto-
ra lager eller att vidta andra former av försiktig-
hetsåtgärder som ökar kostnaderna. Liksom i 
det första steget, urvalet av de leverantörsked-
jor eller produktionsnätverk som ska studeras, 
kräver denna process av ”hopkoppling” mellan 
handelskostnader och effektivitetsförluster i 
leverantörskedjorna och regleringar kunskaps-
överföring från andra aktörer (utanför företa-
gen). Leverantörskedjeansvariga inom företa-
gen kanske inte förstår eller är intresserade av 
att fastställa olika kostnadskällor eller finna ut 
vilka regleringar som har de största effekterna, 
vilket gör att samarbete behövs med forskare 
och analytiker.

Som tidigare nämnts finns ofta en god tan-
ke bakom regleringar, till exempel att åtgär-
da marknadsmisslyckanden och att säkerstäl-
la människors hälsa och trygghet. Men i prak-
tiken görs ofta ett dubbelarbete i den mening-
en att likartade, men något lite särskiljande, 
data måste rapporteras till olika regleringsmyn-
digheter, eller att likartade standarder införs 
av organ som inte kommunicerar med varan-
dra. Ett fokus på leverantörskedjor kan bidra 
till att identifiera sådant dubbelarbete och visa 
på möjligheter till konsolidering på sätt som 
kanske inte är uppenbara om samarbetet kon-
centreras till att myndigheter på samma nivå 
sins emellan strävar efter att nå resultat som är 
(ungefär) likvärdiga (nog). 

3. Komma överens om en handlingsplan. 
En annan viktig uppgift för råden är att före-
slå och komma överens om en handlingsplan 
för att ta itu med de regleringar som har mest 
skadlig påverkan på de internationella produk-

tionsnätverkens verksamhet. Här är återigen 
rådens offentlig-privata samverkansform vik-
tig. Medverkan/representation från både de 
aktuella regleringsorganen och dem i regering-
en som är ansvariga för den ekonomiska poli-
tiken i stort är nödvändig för att man ska kun-
na avgöra hur kostnaderna för regelefterlevnad 
kan minskas utan att genomförandet av regel-
verkens underliggande syften påverkas nega-
tivt. Samtidigt kan ett aktivt engagemang från 
företagen göra det lättare att hitta vägar för att 
sänka kostnaderna för regelefterlevnad utan att 
motiven för regelverken behöver ifrågasättas. 
I praktiken är det troligt att handlingsplaner 
kräver bidrag från regeringar och intressenter: 
företag, konsumentorganisationer och lagstif-
tare. Med hjälp av medborgarpaneler kan man 
påvisa speciella områden, där det efter tankear-
bete (det vill säga en handledd samrådsprocess 
med ett representativt urval intressenter som 
informeras av en balanserad sammanställning 
av befintliga fakta om, och bedömningar av, de 
ekonomiska och icke-ekonomiska följderna av 
alternativa föreslagna lösningar) finns en till-
räcklig grad av acceptans för att gå fram i en viss 
riktning.

4. Fastställa resultatindikatorer. För de 
leverantörskedjor och produktionsnätverk 
som är föremål för övervägande behöver mät-
ning och kvantifiering av ”resultatet” göras på 
ett sätt som kan kontrolleras över tid. Syftet bör 
inte vara att begränsa intresset till att identi-
fiera de strängaste hindren (upphoven till han-
delskostnader), utan att fastställa särskilda för-
bättringsmål. Vilka sådana nyckelresultatindi-
katorer skulle vara beror delvis på vilken typ av 
aktiviteter eller produkter som berörs. Att fast-
ställa numeriska ingångsvärden kan både bidra 
till att motivera behovet av att driva på reformer 
och vara en viktig faktor för att fastställa om det 
med tiden görs några framsteg för att minska 
handelskostnaderna. Ett skäl till att mätvärden 
är viktiga är att regelverk överlappar varand-
ra. Om man tar bort en källa till onödiga eller 
dubblerade regleringskostnader kanske det inte 
har någon effekt om andra regleringar fortsät-
ter att lägga på extra kostnader. 

Identifiera de 
regleringshinder 
som har störst 
negativ påverkan 
på en leveran-
törskedja.

Ta fram en hand-
lingsplan för att 
skapa acceptans 
för förändringar.

Ta fram förbätt-
ringsmål i form 
av nyckelresul-
tatindikatorer, …



10   

5. Övervakning, lärande och ansvar. En 
sista punkt i rådets uppdragsbeskrivning skulle 
vara att aktivt bidra till övervakning och rappor-
tering av framsteg och resultat. Det borde vara 
offentligt (publicerat) både för att säkerställa 
transparens och öka motiveringen hos dem som 
fått uppgiften. Detta är en funktion som i hög 
grad kommer att vara beroende av om kvantita-
tiva ingångsvärden tagits fram och om insam-
ling sker av de data som krävs för att avgöra om 
framsteg görs i förhållande till ingångsvärden. 
Både analysen av eventuella framsteg och rap-
porteringen om detta bör göras av oberoende 
organ för att säkerställa att intressekonflikter 
inte uppstår, men även här har företag en viktig 
roll att spela eftersom de ofta har bäst tillgång 
till erforderliga data. Om exempelvis resultatin-
dikatorerna grundas på den tid det tar för sänd-
ningar att uppfylla gränshanteringens alla ruti-
ner, andelen transaktioner som inspekteras 
fysiskt eller avvikelser från den genomsnittstid 
som krävs för att erhålla myndighetsgodkän-
nande måste data för dessa mätvärden komma 
från företagen.

6. Design av processen. Ett antal utmaning-
ar kan uppstå vid genomförandet av leveran-
törskedjeansatsen. Företag kan ha ett egenin-
tresse av att lämna snedvridna data, eller också 
kanske de inte vill lämna korrekta data även om 
de har dem på grund av konkurrensskäl eller av 
oro för att de senare kan ställas till ansvar (med 
möjlig skadeståndsskyldighet). De kan ock-
så vara allmänt obenägna att dra på sig extra-
kostnader när de ska samla in data som de inte 
redan sammanställt inom ramen för sina leve-
rantörskedjor. Ju mer resultatindikatorer-
na kan mätas med hjälp av data som anting-
en är lätt tillgängliga eller redan har samlats in 
av företagen för eget bruk, desto lättare bör det 
vara för råden att övervaka det framtida utfal-
let. En av rådens uppgifter är därför att faststäl-
la vilka data som redan finns som kan användas 
till att bestämma ingångsvärden och kartlägga 
resultatet över tid. 

Ett tänkbart problem härvidlag är att myn-
digheterna kanske inte litar på de data som läm-
nas och att företag kanske inte vågar anförtro 

myndigheterna data eller oroas av att lämnad 
information kan användas av konkurrenter. 
Detta talar för att data sammanställs och ano-
nymiseras så att enskilda företag inte behöver 
bekymra sig över ”efterräkningar” från myndig-
heter eller att kommersiellt känslig information 
publiceras. Det finns etablerade modeller, till 
exempel de som utvecklats för enkäter på före-
tags- och hushållsnivå, som kan användas för 
att lindra sådan oro. Det är då nödvändigt att 
data sammanställs och bearbetas av en organi-
sation som är tekniskt kompetent och oberoen-
de av enskilda företag. Ett exempel på ett tänk-
bart organ som skulle kunna spela den här rol-
len är US International Trade Commission. 
Alternativt skulle denna uppgift kunna utföras 
av ett väletablerat forskningsinstitut eller forsk-
ningsnätverk.

Den institutionella ramen för de före-
slagna leverantörskedjeråden och tillhöran-
de processer och mekanismer kan bygga på 
dem som redan har införts i det transatlantis-
ka sammanhanget. Trans-Atlantic Business 
Council (TABC), som bildades i januari 2013 
genom en sammanslagning av Trans-Atlantic 
Business Dialogue (TABD) och European-
American Business Council, som båda date-
rar sig från mitten av 1990-talet, är en natur-
lig samlingspunkt för de föreslagna råden när 
det gäller företagens medverkan. Tillsammans 
med Transatlantic Legislators Dialogue och 
Transatlantic Consumers Dialogue ska TABC 
ge råd och vägledning till de regeringar som 
är representerade i Transatlantic Economic 
Council, det högsta politiska organ som har till 
uppgift att främja avlägsnandet av hinder för 
transatlantisk handel och investeringar. Genom 
leverantörskedjeråden kan dessa organs råd-
givande roll kompletteras med särskilda hand-
lingsplaner och ett aktivt engagemang för att 
bedöma effekterna av nuvarande handels- och 
investeringspolitik, identifiera tänkbara lös-
ningar och övervaka framsteg vad avser mins-
kad handelshindrande påverkan av skillnader i 
regelverk.

… till exempel 
i form av den 
tid det tar för 
en sändning att 
uppfylla gräns-
hanteringens 
alla rutiner.

Leverantörsked-
jerådens  arbete 
skulle kunna 
bedrivas inom 
ramen för Trans-
Atlantic Business 
Council.
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Deltagande av andra länder: 
stöd till ”öppen regionalism”
De flesta EU- och USA-baserade företag kom-
mer att vara delaktiga i leverantörskedjor som 
berör tredje land. Även om handel inom leve-
rantörskedjor huvudsakligen är regional räknat 
i volym,18 kommer det att vara mycket få leve-
rantörskedjor som inte omfattar uppgifter och 
produkter som produceras i andra delar av värl-
den. Varje ansats för att åtgärda regleringshin-
der som strikt begränsas till ett bilateralt sam-
manhang är troligen inte optimal ens för två 
block som svarar för ungefär 50 procent av glo-
bal BNP. Slutsatsen är att de processer som 
används i TTIP bör vara öppna för andra länder 
som är viktiga för handeln inom leverantörs-
kedjorna. Samma sak gäller faktiskt för länder 
som (ännu) inte deltar i leverantörskedjorna. 
Avtal mellan EU och USA för att minska dubb-
lerande regleringskostnader kan göra det lätt-
are för företag från tredje land att delta i han-
deln inom leverantörskedjorna. Sådan utvidg-
ning av handeln längs den så kallade extensi-
va marginalen (nya marknader, nya leverantö-
rer) är en viktig källa till handelsproduktivitets-
vinster. 

Genom att transatlantiska preferenstul-
lar tas bort uppstår traditionella handelssned-
vridningskostnader. Dessa blir dock troligen 
begränsade eftersom genomsnittstullarna i EU 
och USA är låga, även om det finns betydande 
undantag, till exempel EU:s importtullar på lät-
ta lastbilar. Risken för diskriminering är större 
gentemot tredje land till följd av åtgärder som 
ska minska marknadssegmenteringseffekterna 
av skillnader i regleringar. Mycket beror på om 
företag från tredje land kan dra fördel av bätt-
re tillgång till de större marknader som skapas 
genom TTIP som resultat av avtal om likvär-
dighet eller acceptans av regelverk. Om sådana 
avtal inte kan utvidgas så att de tillåter företag i 
tredje land att uppfylla EU:s eller USA:s normer 
kommer företagen att missgynnas och sanno-
likt uppstår snedvridningskostnader.19

18 Baldwin och Lopez-Gonzalez (2013).

19 Den litteratur som studerar effekterna av regional 
harmonisering av standarder har funnit att sådan kan gynna 
utomstående länder, men att detta är beroende av förmågan 
att uppfylla de normer och mekanismer som antagits av de 

Den ovan skisserade föreslagna proces-
sen identifierar på ett naturligt sätt vilka länder 
som behöver vara delaktiga. Det som i slutän-
den behövs är ett verkligt multilateralt perspek-
tiv där alla länder deltar i processen, men det 
finns praktiska hinder att tillämpa den föreslag-
na ansatsen multilateralt med tanke på svårig-
heterna med konceptet om ovillkorad likvär-
dighet. För länder som kännetecknas av stora 
skillnader i per capita-inkomst, regelverk och 
övervakningskapacitet kan ansatsen vara min-
dre lämplig eller ogenomförbar för vissa typer 
av regleringar. Men vad som än är fallet är det 
viktigt att mekanismen inte är exkluderande 
utan öppen för andra länder. Detta är särskilt 
viktigt med tanke på den uttalade avsikten att 
TTIP syftar till att identifiera 21:a århundradets 
modeller och ansatser som är tillämpliga även 
för andra länder. 

Sammanfattning
Handel inom leverantörskedjor erbjuder nya 
möjligheter för företag att specialisera sig och 
bli delaktiga i den ”globala fabriken”. Att under-
lätta för sådan handel kräver mer än minska-
de inhemska handelskostnader, även om det är 
en viktig förutsättning för deltagande i många 
typer av leverantörskedjor. En ”leverantörs-
kedjeansats” erbjuder ett tänkbart instrument 
för att identifiera och åtgärda de bredare upp-
sättningar av regleringar som införts av myn-
dighetsorgan i olika länder och som samman-
tagna skapar betydande kostnader för handel 
inom leverantörskedjor.20 Men ansatsen erbju-
der också ett ramverk för att minska handels-
hindrande påverkan av skillnader i regelverk – 
även om dessa är motiverade av mycket likar-
tade målsättningar – om den kombineras med 
till exempel medborgarpaneler för att få fram 
områden där det är möjligt att införa ”ovillko-
rad” likvärdighet i normer och övervaknings-
förfaranden.21 

Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) ger ett tillfälle att lanse-
ra nya ansatser för att åtgärda gamla hinder för 

länder som är medlemmar av ett avtal. Se till exempel Chen 
och Mattoo (2008) och Shepherd (2007).

20 Hoekman och Jackson (2013).

21  Messerlin (2013).

TTIP-förhand-
lingarna berör 
leverantörskedjor 
som företag i 
tredje land med-
verkar i, ...

… vilket gör det 
viktigt att inte 
exkludera dessa 
från processer 
som används i 
TTIP.

En leverantörs-
kedjeansats kan 
identifiera de 
regleringar som 
sammantagna 
skapar betydan-
de kostnader.
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transatlantisk handel och investeringar. EU och 
USA har chansen att visa att framsteg med att ta 
itu med regleringsmässiga källor till marknads-
segmentering kan göras genom effektiva offent-
lig-privata samverkansformer som fokuserar på 
konstruktiv problemlösning och bidrar till att 
definiera vad ett handels- och investeringsav-
tal för 21:a århundradet bör innebära. Den före-
slagna ansatsen bör vara öppen för utomståen-
de länder. Men de stora skillnaderna i per capi-
ta-inkomst och sociala preferenser som kän-
netecknar många land-par tyder på att den här 
föreslagna ansatsen att åtgärda regleringsskill-
nader är lättare att införa i länder som är rela-
tivt lika i fråga om regleringars egenskaper och 
målsättningar. Detta innebär inte att leveran-
törskedjeansatsen för internationellt samarbe-
te mer allmänt inte kan användas för att upp-
muntra deltagande i leverantörskedjor i lågin-
komstländer. Tvärtom kan den, som framhållits 
ovan, göra mycket för att identifiera reformom-
råden som bör prioriteras, inklusive dem som 
berörs av handelsavtal.

Tack till Mia Horn af Rantzien, Petros 
Mavroidis, Stefan Sandström, Andre Sapir och 
Robert Wolfe för nyttiga kommentarer till ett 
tidigare utkast och Global Citizen Foundation 
i Genève för att ha bidragit till att väcka någ-
ra av de idéer som presenteras här genom dess 
projekt ”Towards a Better Global Economy”.
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