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EFTA-statene og Ukraina undertegner 
frihandelsavtale 

 
 
Reykjavik, 24. juni 2010 – Ministre fra medlemsstatene i Det europeiske 
frihandelsforbund (EFTA) – Island, Liechtenstein, Norge og Sveits – og Ukraina 
har i dag undertegnet en frihandelsavtale. Denne avtalen vil ytterligere styrke de 
økonomiske forbindelsene og fremme handel og investeringer mellom begge 
sider. 
 
 
Frihandelsavtalen mellom EFTA og Ukraina ble undertegnet av Islands 
utenriksminister og utenrikshandelsminister Össur Skarphéðinsson, Liechtensteins 
utenriksminister Aurelia Frick, Norges nærings- og handelsminister Trond Giske, den 
sveitsiske president og økonomiminister Doris Leuthard og Ukrainas utenriksminister 
Kostjantyn Hrysjtsjenko. 
 
EFTA-statene og Ukraina undertegnet en felles samarbeidserklæring i 2000. 
Frihandelsforhandlingene ble innledet i april 2009 og sluttført tidlig i juni 2010. 
 
Frihandelsavtalen mellom EFTA og Ukraina er en bred avtale som omfatter handel 
med varer (industrivarer og bearbeidede landbruksprodukter, fisk og andre marine 
produkter), handel med tjenester, investeringer, tiltak for å lette handelen, 
konkurranseregler, beskyttelse av immaterielle rettigheter, og offentlige innkjøp. 
Bilaterale avtaler om landbruksprodukter mellom de enkelte EFTA-statene og 
Ukraina utgjør også del av avtalekomplekset som oppretter frihandelsområdet mellom 
begge parter. En felles komité vil holde oppsyn med avtalens virkemåte. Avtalen trer i 
kraft når den er blitt godkjent av nasjonalforsamlingene i EFTA-statene og i Ukraina. 
 
I 2009 lå den samlede varehandelen mellom EFTA-statene og Ukraina på USD 
716 millioner. Av dette utgjorde EFTA-statenes eksport til Ukraina 578 millioner, 
mens importen utgjorde 138 millioner. Den årlige veksten i varehandelen mellom 
2003 og 2009 var på 18 %. Ukraina er EFTA-statenes tredje viktigste eksportpartner i 
Europa utenfor EU. Handelen med tjenester og utenlandske direkte investeringer har 
også vokst i senere år.
 
Selv med et samlet folketall på bare ca. 12 millioner har EFTA-statene verdens tiende 
største varehandel, og de er dessuten også viktige aktører på områdene handel med 
tjenester og direkte investeringer i utlandet. De har nå inngått 21 frihandelsavtaler 
med til sammen 30 samarbeidsland utenfor EU. 
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