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PRESSEMELDING
EFTA-statene og Serbia undertegner
frihandelsavtale

Genève, 17. desember 2009: Ministere fra medlemsstatene i Det europeiske
frihandelsforbund (EFTA) – Island, Liechtenstein, Norge og Sveits – og Serbia
undertegnet i dag en frihandelsavtale. Avtalen vil ytterligere styrke de
økonomiske båndene mellom EFTA-statene og Serbia.

Grunnlaget for nærmere handelsforbindelser mellom EFTA og Serbia ble lagt
gjennom en felles samarbeidserklæring undertegnet i 2000. Forhandlingene ble
innledet i april 2009 og sluttført i Beograd i juli 2009. Fra EFTAs side ble frihandelsavtalen undertegnet av Liechtensteins utenriksminister Aurelia Frick, som for tiden
har formannskapet i EFTA, Islands økonomiminister Gylfi Magnússon, Norges
nærings- og handelsminister Trond Giske og den sveitsiske økonomiministeren Doris
Leuthard. Fra serbisk side ble avtalen undertegnet av Mladjan Dinkic, minister for
økonomi og regional utvikling.
Frihandelsavtalen fokuserer på liberalisering av varehandelen. EFTA avskaffer all toll
på serbiske industriprodukter, deriblant fisk og andre marine produkter, fra det
tidspunkt avtalen trer i kraft. Serbia kommer til å avskaffe tollen på import av
industrivarer fra EFTA-statene innen avslutningen av 2013. Bilaterale ordninger for
landbruksprodukter mellom de enkelte EFTA-landene og Serbia er også del av
avtalekomplekset som oppretter frihandelsområdet mellom partene. I tillegg
inneholder avtalene også bestemmelser om beskyttelse av immaterielle rettigheter, om
tjenester og investeringer, og om offentlige innkjøp. En felles komité vil ha oppsyn
med avtalens funksjon, og avtalen trer i kraft når den er godkjent av parlamentene i de
respektive landene.
I 2008 lå den samlede varehandelen mellom EFTA og Serbia på USD 338 millioner.
Eksporten fra EFTA-statene hadde en verdi på USD 267 millioner og bestod
hovedsakelig av farmasøytiske produkter, maskiner, optisk og medisinsk utstyr,
klokker og ur, og kjemikalier. EFTA-statenes import fra Serbia hadde en verdi på
USD 71 millioner, og bestod hovedsakelig av aluminium og aluminiumsprodukter,
maskiner og spiselige frukter og nøtter. Foretak fra EFTA-statene er også betydelige
investorer i tjeneste- og produksjonssektorene i Serbia.
EFTA-statene har et samlet folketall på ca. 12 millioner og har verdens niende største
varehandel, og er dessuten viktige aktører på områdene handel med tjenester og

direkte investeringer i utlandet. De har nå inngått 20 frihandelsavtaler med til sammen
29 samarbeidsland utenfor EU. Av EFTA-statenes samlede handel med varer er 80 %
omfattet av preferensielle handelsordninger (EFTA-4, EU-27, frihandelsavtaler med
29 land utenfor EU).
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