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PRESSEMELDING 

EFTA-statene og Hongkong, Kina undertegner frihandelsavtale 

Schaan, 21. juni 2011 – Ministre fra medlemsstatene i Det europeiske frihandels-
forbund (EFTA) – Island, Liechtenstein, Norge og Sveits – og Hongkong, Kina, har i 
dag undertegnet en frihandelsavtale. Frihandelsavtalen vil ytterligere styrke de 
økonomiske forbindelsene og fremme handel og investering mellom partene. 

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Hongkong, Kina, ble undertegnet av 
Liechtensteins utenriksminister Aurelia Frick, Islands utenriksminister og utenriks-
handelsminister Össur Skarphéðinsson, statssekretær Rikke Lind i det norske nærings- 
og handelsdepartementet, den sveitsiske økonomiminister Johann Schneider-
Ammann, og Gregory So Kam-leung, fungerende minister for handel og økonomisk 
utvikling i Hongkong, Kina. 

Forhandlingene mellom EFTA og Hongkong, Kina, ble innledet i januar 2010 og 
sluttført i mars 2011. Frihandelsavtalen omfatter en rekke områder, blant annet handel 
med varer (industrivarer og bearbeidete landbruksvarer, fisk og andre marine 
produkter), handel med tjenester, investeringer, beskyttelse av immaterielle 
rettigheter, offentlige innkjøp, konkurranseregler samt handel og miljø. Bilaterale 
avtaler om landbruksprodukter mellom de enkelte EFTA-statene og Hongkong, Kina, 
utgjør også del av avtalekomplekset som oppretter frihandelsområdet mellom de to 
partene.  I forbindelse med frihandelsavtalen ble det også inngått en parallell avtale 
om arbeidskraft.  

En felles komité vil holde oppsyn med avtalens virkemåte. Avtalene trer i kraft når 
partene har gjennomført sine interne ratifiseringsprosedyrer.  

Varehandelen mellom EFTA-statene og Hongkong, Kina, har økt med 
gjennomsnittlig 12 % mellom 2005 og 2010. I 2010 hadde den samlede handelen 
mellom de to sidene en verdi på USD 8,3 milliarder. Av dette utgjorde EFTAs eksport 
til Hongkong USD 6,5 milliarder, mens importen lå på USD 1,7 milliarder. 
Varehandelen i begge retninger domineres av klokker og ur samt edelstener.  

EFTA-statene har et samlet folketall på ca. 13 millioner og har verdens niende største 
varehandel, og de er dessuten også viktige aktører på områdene handel med tjenester 
og direkte investeringer i utlandet. De har nå inngått 23 frihandelsavtaler med til 
sammen 32 samarbeidsland utenfor EU. 
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