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Hvilket land har du handlet fra det siste året?

UK



Hvorfor velger du å handle fra utenlandske nettbutikker?



Hva er UPU – Universal Postal Union?

 “Established in 1874, the Universal Postal Union (UPU), with its 

headquarters in the Swiss capital Berne, is the second oldest international 

organization worldwide.

 With its 192 member countries, the UPU is the primary forum for 

cooperation between postal sector players. (…)

 (…) It sets the rules for international mail exchanges and makes 

recommendations to stimulate growth in mail, parcel and financial services 

volumes and improve quality of service for customers.”

http://www.upu.int/en/the-upu/the-upu.html

http://www.upu.int/en/the-upu/the-upu.html


Hva er UPU – Universal Postal Union?

UPU kort fortalt: 

 192 medlemsland; praktisk talt hele verden. Etablert i 1874. 

 Såkalt «specialized agency» i FN.

 Bestemmer regler og standarder for internasjonal postutveksling: UPU-konvensjonen 

vedtas av UPU-Kongressen hvert fjerde år. 

 Intergovernmental organization: Det er landene – statene - som er medlemmer. 

Hvert land har én stemme på Kongressen.

 Hvert land utpeker operatør(er) som skal utføre landets «operasjonelle» forpliktelser 

etter UPU-konvensjonen. Posten har disse pliktene i Norge.



Hvorfor «fri frakt» på netthandel fra Kina?

 Inkludert i vareprisen som forbrukeren betaler?

 Andre i verdikjeden tar regningen, dvs. de får ikke dekket sine kostnader?

– Produsent?

– Nettbutikk?

– Avsenderpostselskap?

– Befraktere/langtransportleddet?

– Sluttdistributøren; Posten i Norge?

 Hva har dette med UPU å gjøre?

– UPU bestemmer IKKE fraktprisen eller prisen (portoen) avsenderen betaler til postoperatøren i 
avsenderlandet.

– UPU (konvensjonen mv) fastsetter utvekslingsprisene mellom postselskapene, dvs. godtgjørelsen fra 
avsenderlandet til mottakerlandets operatør for sluttdistribusjonen frem til mottaker. Kan fravikes ved bi-
/multilaterale avtaler.

– Posten har plikt til å distribuere post fra hele verden, til UPU-priser (hvis ikke annet er nærmere avtalt 
mellom partene) 

– UPU-prisene favoriserer postsendinger fra lavkost-/U-land. 

– UPU-prisene for «letter mail» - brev og småpakker under 2 kg. - er langt under Postens kostnader for 
distribusjonen. 



Økonomiske og konkurransevridende konsekvenser av netthandelsimport på UPU-
vilkår

 Ulønnsom forretning for Posten:

– Distribuerer store mengder netthandelsvarer fra Kina, Hong Kong og Singapore uten å få 
dekket kostnadene. 

– Mye kommer som rekommandert post, dvs. «lavverdiinnhold i høyverditjeneste»: 
Volum 2014 ~ 8 x 2006-volumet

 Billig netthandelsimport fra Asia til glede for forbrukerne

 Konkurransevridende: 

– UPU-prisene favoriserer netthandel fra utlandet, særlig fra lavkost-/U-land, fremfor norske 
butikker (netthandel, tradisjonell detaljhandel).


