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Høringsuttalelse – modellavtale bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler  

 
Vi viser til e-post av 15. mai med tilhørende høringsbrev og høringsnotat med forslag til 
modellavtale for investeringsavtaler.	  
 	  
NABA representerer 93 medlemsbedrifter fra sektorer som olje & gass, fornybar energi, 
industri, teknologi, fiskeri, landbruk, finans, service og shipping. Våre medlemsbedrifter er 
opptatt av risiko og hvordan denne kan reduseres. En investeringsbeskyttelsesavtale mellom 
investors hjemland og investeringens vertsland bidrar til å avdempe risikoen ved at den gir 
investeringer en form for minimumsbeskyttelse a la den beskyttelsen vi i Europa tar som en 
selvfølge gjennom EU/EØS-samarbeidet. 	  
  
Politisk risiko er en av utfordringene våre medlemsbedrifter møter i afrikanske markeder. 
Spesielt for selskaper innen finanssektoren er Mauritius blitt en viktig ”hub” for investeringer i 
det sørlige og østlige Afrika, siden Mauritius har investeringsavtaler med over 20 av de 
viktigste afrikanske landene. Tilstedeværelsen av slike avtaler er ofte en viktig medvirkende 
faktor til at investorer velger å bruke Mauritius (eller Storbritannia) som et ledd i å redusere 
risikoen i prosjektene. 	  
 	  
Myndighetene har en viktig oppgave i å legge til rette for å utvikle økonomiske relasjoner 
mellom næringsaktører i ulike land – og avtaler som bygger ned barrierer, reduserer 
usikkerhet og risiko er viktige elementer i dette arbeidet. Flere bedrifter vil finne veien til 
afrikanske markeder i tiden fremover. Handels- og investeringsbeskyttelsesavtaler vil være et 
viktig rammeverk for å gjøre denne internasjonaliseringsprosessen lettere. Det vil være et 
viktig bidrag til å redusere hindre for norske investeringer i utviklingsland dersom Norge 
inngår investeringsavtaler med flere afrikanske land. Det vil også kunne bidra til at flere 
investeringer kan gjøres med utgangspunkt i Norge framfor tredjeland a la Mauritius. 	  
 
NABA ønsker med dette å gi honnør til Nærings- og fiskeridepartementet for arbeidet med 
modellavtalen og ser frem til at den blir fulgt opp med inngåelse av avtaler med prioriterte 
afrikanske markeder fremover. Vi bistår gjerne i en slik prioriteringsprosess. 	  
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