
 
 

 
 
 
 

EFTA-statene og Montenegro undertegner frihandelsavtale 

 
PRESSEMELDING(1) 

 

Genève, 14. november 2011 – Ministre fra medlemsstatene i Det europeiske 

frihandelsforbund (EFTA) – Island, Liechtenstein, Norge og Sveits – og Montenegro 

har i dag undertegnet en frihandelsavtale. Frihandelsavtalen vil ytterligere styrke de 

økonomiske forbindelsene og fremme handel og investering mellom partene. 

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro ble undertegnet av den norske 
nærings- og handelsministeren Trond Giske, departementsråd i det islandske utenriks- 
og utenrikshandelsdepartementet Einar Gunnarsson, Liechtensteins utenriksminister 
Aurelia Frick og den sveitiske økonomiministeren Johann N. Schneider-Ammann samt 
av Montenegros økonomiminister Vladimir Kavarić. 

Handelsforbindelsene mellom EFTA-statene og Montenegro har et solid grunnlag. De 
bygger på en felles samarbeidserklæring med den tidligere føderale republikk 
Jugoslavia som ble undertegnet i 2000, og som fortsatte å gjelde for Montenegro etter at 
staten ble selvstendig i 2006. Forhandlingene mellom EFTA og Montenegro ble 
innledet i mars 2011 og sluttført i juli 2011.  

Mens frihandelsavtalen hovedsakelig omfatter handel med industrivarer, inkludert fisk, 
utgjør bilaterale avtaler om landbruksvarer mellom de enkelte EFTA-statene og 
Montenegro del av det avtalekomplekset som oppretter frihandelsområdet mellom de to 
partene. På andre områder er grunnlaget lagt for å komme til enighet om preferensielle 
regler i framtiden. En fast komité vil kontrollere frihandelsavtalens virkemåte. Avtalen 
trer i kraft så snart partene har sluttført sine nødvendige interne prosedyrer.  

Varehandelen mellom EFTA-statene og Montenegro økte med gjennomsnittlig 92,9 % 
mellom 2006 og 2010. I 2010 hadde den samlede handelen mellom de to partene en 
verdi på USD 14,1 millioner. Av dette utgjorde EFTAs eksport til Montenegro 
USD 13,3 millioner, mens importen lå på USD 0,8 millioner. EFTAs viktigste 
eksportvarer til Montenegro omfatter legemidler, leketøy og sportsartikler, mens 
importen i all vesentlighet består av maskiner. 

EFTA-statene har et samlet folketall på ca. 13 millioner og har verdens ellevte største 
varehandel, og de er dessuten også viktige aktører på områdene handel med tjenester og 
direkte investeringer i utlandet. De har nå inngått 24 frihandelsavtaler med til sammen 
33 samarbeidsland utenfor Den europeiske union. 

                                                 
(1) Uoffisiell oversettelse fra engelsk utført av EFTA-sekretariatet. 


