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Handelspolitiske utfordringer
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Stillstand Mangler avtaler Proteksjonistisk bølge
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Norge har 29 
bilaterale 
avtaler med 
40 land. 

27 er EFTA-
avtaler. 

Norges frihandelsavtaler
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Norges handel med Sør-Amerika
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260 millioner forbrukere

Verdens 7. største økonomi

Lukket marked med høye tollbarrierer og 
andre handelshindringer

Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay
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• Olje og gass dominerer, både som operatør og 
leverandør.  

• Statoil, Brasils nest største utenlandske aktør.

• F.eks. Aker Solutions og Jotun med fabrikker, Vard med 2 
verft, Kongsberg group, Rolls Royce, Havyard, Jets 
vacuum

• Hydro har verdens største aluminumsraffineri i Brasil.

• Yara er Brasils største gjødselprodusent.

• Umoe Bioenergy, 172 mill liter biofuel i 2016.

• DNV-GL – 9 kontorer stort utvalg av tjenester

• Statkraft – 263 MV produksjon, vann og vind

• Sysselsetter 26000 direkte og 546000 indirekte

• 21,3 mrd USD og 4,6 mrd USD i 2015 g 2016. 8. største 
investor

Kilde: Norwegian Investments in Brazil, GK Rio og Innovasjon Norge Rio

Norsk næringsliv i Brasil

KS1
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KS1 Katarina Sætersdal; 31.01.2018



Eksempler på norsk næringsliv i Argentina, Uruguay og 
Paraguay
• Norwegian – 153 flyruter med driftstillatelse i Argentina

• Statoil –letelisenser, offshore i Uruguay og landbasert i Argentina

• Hydro – fabrikk for produksjon av ekstruderte aluminiumprodukter

• Yara – salgskontorer

• DNV-GL – kontor i Argentina 

• Shippingtjenester
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Hvilken faktor er av størst 
bekymring i tiden framover?
• Politisk ustabilitet
• Plutselige forandringer i 

rammebetingelser
• Økning i skatter og avgifter
• Korrupsjon 
• Markedsforandringer



Hvorfor frihandelsavtale?
• Industrivarer til Norge 0 toll. 
• Industrivarer til Mercosur (snitt)13,5 %
• Industrivarer – rules of origin. 
• Lokalt innholdskrav 
• Sjømat – SPS regler, blir ofte stoppet på grensen uforutsigbarhet. Regler kan endres 

fra dag til dag
• Tjenester – spesielt relevant innenfor offshore og maritim transport.
• Tjenester – midlertidige personbevegelser  
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Toll på
industri-
varer
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Takk for meg!
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Tjenester

• Globalt utgjør tjenester rundt 2/3 av BNP.

• Inkludert tjenester i handel med varer, utgjør handel 
med tjenester nærmere 50 % av verdenshandelen. 

Mercosur: 
• Har åpnet tjenestemarkedet kun i begrenset grad. Ikke 

del av TISA-forhandlingene.

• Omfattende krav til lokal etablering, lokalt innhold 
m.m. 

• Utfordringer med midlertidige personbevegelser.

• Særlig viktig med liberalisering for
o Offshore
o Maritim transport
o Energi
o Finansielle tjenester
o Telekom
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Offentlige anskaffelser
• Mercosur ikke medlem av GPA (Government Procurement

Agreement)

• Begrenset eller ingen adgang for norske bedrifter å gi anbud.

Maritim transport
• Krav til nasjonalt flagg for innenriks skipsfart/supplybåter

• Ulik prising for innenlandske og utenlandske transportører for 
havnetjenester, lighthouse fee m.m.

Sanitære og fytosanitære krav (SPS)
• Uforutsigbarhet
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Tekniske handelshindre
• Importlisenser

• Reguleringer og standarder

• Red tape

Investeringsbeskyttelse
• Reduserer risikoen for urimelige inngrep fra 

vertslandets side

• Investor-stat tvisteløsningsmekanisme viktig 
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Handel Brasil
• Total imports: ca. 9,4 mrd NOK

• Total exports: ca. 4,3 mrd NOK

• Imports average growth rate 
over the last five years: -3.6%

• Exports average growth rate 
over the last five years: -10.7%
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• Argentina

• Total imports: EUR 23 million

• Total exports: EUR 69 million

• Imports average growth rate over the last five years: -14.8%

• Exports average growth rate over the last five years: 3%
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