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Bevezetés 
 

Norvégia háború utáni időszakának legjelentősebb politikai kérdése a Közös Piachoz, 
vagy mai nevén az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdése volt. A politikai pártok állandó 
vitatémája  és a választási kampányok központi kérdése volt Norvégia esetleges EU-
csatlakozása.  

A csatlakozás először 1962-ben merült fel, mikor Dánia, Írország és Nagy-Britannia 
mellett Norvégia is kérte felvételét az Európai Közösségbe. 1963 januárjában azonban 
Charles de Gaulle, francia köztársasági elnök kétségbe vonta Nagy-Britannia csatlakozási 
szándékát, majd néhány nappal később mind a négy csatlakozni kívánó országgal 
megszakadtak a tárgyalások.  
 1967 májusában Nagy-Britannia ismételten kérte felvételét a Közösségbe, majd 
Írország, Dánia és Norvégia is kifejezte csatlakozási szándékát. A négy ország felvételét 
ismételten  Charles de Gaulle Nagy-Britanniával szembeni bizalmatlansága akadályozta meg. 
(EUROPA [2004].) 
 Míg az első két esetben nem Norvégián múlott a taggá válás, 1972-ben már az ország 
utasította el a Közösséghez való csatlakozást. A csatlakozási szerződések aláírása után az 
ország lakossága a népszavazáson 53,5 százalékos többséggel  Norvégia Európai 
Közösséghez való csatlakozása ellen voksolt. A statisztikákat elemezve megfigyelhető, hogy 
az Osloban élők között volt a legmagasabb a csatlakozást támogatók száma ( 66,5 %), míg az 
északabbra fekvő területeken a csatlakozást ellenzők aránya a 70 százalékot is elérte 
(Nordland: 72,5%). Így 1973-ban Nagy-Britannia, Dánia és Írország Norvégia nélkül 
csatlakozik.  
 1992-ben immár Svédország, Finnország és Ausztria társaságában Norvégia ismét 
benyújtja csatlakozási kérelmét, majd 1993-ban megkezdődnek a tárgyalások. 1994 
novemberében hasonló arányok mellett a norvég lakosság azonban ismételten elutasítja a 
csatlakozást, ekkor már azonban Európai Unióról beszélünk. Az ellenzők aránya a szavazók 
között 52,2 százalékos, a legtöbb ellenző (74,5 százalék – Finnmark) továbbra is a három 
északi régióban (Nordland, Troms, Finnmark) található, míg a támogatók aránya Osloban a 
legmagasabb. A részvétel mindkét népszavazáson 70 százalék felett volt. (Statistisk 
sentralbyrå [2003].) 
 Általánosan megfigyelhető, hogy a csatlakozás fő ellenzői az északi területeken élő 
mezőgazdasági munkások és halászok mellett a közszférában dolgozók közül kerültek ki. 
Ennek egyik lehetséges oka, hogy Norvégiában a közhivatalnokok aránya az európai uniós 
átlaghoz képest rendkívül magas, így a belépés esetén csökkenteni kellett volna létszámukat. 
Említésre méltó még, hogy a nők nagyobb arányban szavaztak nemmel, mint férfi társaik, ami 
azzal magyarázható, hogy a közszférában dolgozók között egyre nagyobb arányban 
képviseltetik magukat a nők.  
 A nemmel szavazók magas arányát és a norvégok évtizedeken át változatlan 
hozzáállását nézve felmerül a kérdés: mi váltja ki a norvégok erős euroszkepticizmusát? 
Ennek okát több oldalról közelíthetjük meg, ugyanis részben a történelmi háttérrel, a politikai 
kultúrával, másrészről pedig Norvégia gazdasági helyzetével áll összefüggésben.  

Norvégia először 434 éven át, a dán unió időszakában, majd 91 éven át, a svéd-norvég 
perszonálunió keretében idegen országok uralma alatt volt. A nemzeti függetlenség 
megőrzése, a valós önérdek kifejeződése és a más országoktól való függés elkerülése így 
központi szerepet foglal el a norvég lakosság gondolkodásmódjában, az „unió” szó pedig a 
két, idegen hatalomtól való függés korszakát idézi fel bennük. (Dagre [1996] 14.old.) 
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A norvég külpolitika fő irányát a második világháborút követő időszakban a 
semlegesség és az izolacionalizmus jellemezte. Norvégia igyekezett külső szemlélőként vagy 
közvetítőként részt venni a nagyhatalmak konfliktusaiban, majd mikor egyértelművé vált, 
hogy a megegyezés nem jön létre, a nyugati hatalmak felé orientálódott. Ez a nyitás azonban 
biztonságpolitikai szempontból történt a szovjet fenyegetettség miatt, az ország védelme 
érdekében és nem jelent politikai elkötelezettséget. Norvégia számos nemzetközi 
szervezetnek tagja, melyek humanitárius céllal jöttek létre vagy a gazdasági, kulturális 
együttműködést segítik elő. (Blakkisrud [2000] 37-38.old.) 

Norvégia gazdaságát tekintve elsődleges fontosságú az 1960-as években felfedezett 
északi-tengeri kőolaj- és földgázlelőhelyekből származó bevétel. Az ország bruttó hazai 
össztermékének (GDP) 25 százaléka ezekből a bevételekből származik, és az olajnak 
köszönheti Norvégia, hogy költségvetési többlete van – ugyanakkor az olajbevételek nélkül az 
országban lenne Nyugat-Európában a legnagyobb költségvetési hiány. (Mádi [1997].) 

A gazdaság másik fontos eleme, mely a csatlakozás elutasításában nagy szerepet 
játszott, a hagyományosan a norvég életformához tartozó halászat, mely sok lakos 
megélhetését jelenti.  

Norvégia különböző bilaterális és multilaterális egyezmények szövevényes 
rendszerével biztosította termékeinek és szolgáltatásainak szabad áramlását Európában és 
Európán kívül. Az export 80 százaléka az Európai Unió területére megy, míg az import 70 
százaléka az EU országaiból érkezik – Norvégia azonban komoly összegeket fizet azért, hogy 
korlátozások nélkül jelenhessen meg a Közös Piacon. Ez az összeg eddig évi 24 millió euró 
volt, azonban az új tagországok csatlakozásával, és így a piac kibővülésével már évi 247 
millió eurót fizet az ország, Kjell Magne Bondevik norvég miniszterelnök szerint azonban 
Norvégia még így is jól jár. ( EUvonal [2003].) 

A fentiekből kiderül, hogy Norvégia euroszkepticizmusa meglehetősen összetett 
kérdés, melyet érdemes alaposabban megvizsgálni, külön-külön elemezve a történelmi, 
gazdasági és külpolitikai hátteret.  
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1. Norvégia a tények tükrében 
 
Hivatalos név: Norvég Királyság 
Államforma: alkotmányos monarchia  
 
Terület: 
Norvég Királyság: 385 155 km2 

Szárazföld: 323 758 km2   

Svalbard és Jan Mayen: 61 397 km2    

Partszakasz hossza: 25 148 km (a fjordokkal együtt) 
Norvég fennhatóság alatt lévő területek: Bouvet Island, Jan Mayen, Svalbard 
Határos országok: Finnország, Svédország, Oroszország 
Legnagyobb tó: Mjøsa, 362 km2

Legnagyobb hegy: Galdhøpiggen, 2 469 m (Statistisk sentralbyrå [2003].) 
 
Lakosság:  
Népesség: 4 554 000 fő  
Születéskor várható élettartam: férfiak  76 év  nők  82 év 
 
Gazdasági mutatók: 
Pénzegység: norvég korona (kroner), NOK 
Inflációs ráta: 1,3 % 
Bruttó hazai össztermék (GDP) : 1 510 869 millió NOK (≈ 222 186 millió USD)  
Bruttó hazai össztermék (GDP)/fő: 334 279 NOK (≈ 49 000 USD)  
Munkanélküliségi ráta: 3,9 %  
 
Nemzetközi viták: Norvégia területi igénnyel lép fel az Antarktiszon, Maud királyné-földjén. 
A jelenleg folyó tárgyalások ellenére Oroszország és Norvégia továbbra sem tudtak 
megegyezni a Barents-tengeri határokat illetően, valamint a Svalbard-régión belül a Svalbard 
területi határain kívül eső vizek orosz halászati jogával kapcsolatosan.  (CIA [2003].) 
 
 
2. Történelmi háttér 
 

Norvégia története egészen a kő- és bronzkorszakig nyúlik vissza, a kutatók szerint 
ugyanis ebben az időszakban már emberi településeket lehetett itt találni. Az ország 
történelmének egyik legjellegzetesebb időszaka, a vikingek kora  800-tól 1050-ig tartott, mely 
időszak alatt ez a portyázó és hajózó nép a környező területek mindegyikére eljutott, valamint 
Leif Eriksson vezetésével Amerikában is többször jártak (1001 körül).   
   A 900 és 1035 közötti időszakban a kisebb királyságokból és helyi közösségekből 
létrejött az egyesült Norvégia, majd a 10. század végén és a 11. század elején I. és II. Olaf 
király uralma alatt a norvégok felvették a kereszténységet. 1130-tól kezdve az országban 
állandósultak a polgárháborúk, a királyok egymást követték a trónon, a békés időszakokban 
azonban egyre inkább megerősödött a király hatalma. (Ékes [1986].) 

Az 12. és a 13. században a monarchia ereje megnövekedett, miután mind az egyház, 
mind a nemesek felett győzelmet aratott. A parasztok földbirtokosból bérlőkké váltak, 
azonban Nyugat-Európában egyedülálló módon szabad státusuk volt és a földbérlet egész 
életükre szólt.  (Dagre [1996] 5-6.old.) 
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   Norvégia fénykora 1217-ben, IV. Haakon hatalomra jutásával kezdődött, aki minden 
eddiginél nagyobb jövedelmeket élvezett. Utódai növelték az ország gazdasági, politikai 
szerepét a térségben, amiben fontos szerepet játszott az angol és francia adminisztráció 
mintájára szervezett állami irányítás is. 1350-re Norvégiát is elérte a pestisjárvány, melynek 
eredményeképpen a lakosság felére vagy egyes adatok szerint egyharmadára csökkent. (Ékes 
[1986].) 
 
2.1. A dán unió 
 

A 14. században a norvég királyi sarjak egyre gyakrabban kötöttek házasságot a svéd 
királyi család tagjaival és kormányozták együtt a két országot. VI. Haakon, Magnus Eriksson 
svéd király és V. Haakon lányának, Ingebjorgnak a fia a norvég trón jogos örököse volt. Ő 
feleségül vette Margrete-t, Valdemar Atterdag dán király lányát, így fiukat, Olav-ot Valdemar 
1375-ös halála után dán királlyá választották. Apja halála után, 1380-ban megörökölte a 
norvég trónt is, így létrejött a norvég-dán unió, mely egészen 1814-ig tartott.  
 
 Ezalatt az időszak alatt a legmagasabb hivatali pozíciókba dán és német nemeseket 
neveztek ki, a földbirtokok külföldiek kezébe kerültek és a norvég nemesség lassan semmivé 
vált. 1450-ben az uniót egyezménnyel erősítették meg, melynek célja a norvég birodalmi 
tanács hatalmának biztosítása volt a királyválasztásnál, valamint a két birodalom egyenlőségét 
garantálta volna. Ez a gyakorlatban sose lépett érvénybe. (Dagre [1996] 6.old.) 
 Az 1536-os függetlenedési kísérlet leverése után a norvég birodalmi tanácsot 
feloszlatták, az egyház pedig elvesztette autonómiáját.  
 A Dániával való szoros politikai kapcsolat elkerülhetetlenül belesodorta Norvégiát a 
dánok svédekkel és a balti államokkal vívott háborúiba, melynek következtében a dán király 
többször is norvég területeket adott át a svédeknek.  
 1660-ban Koppenhágában az államhivatalnokok egy csoportja III Fredrik királyt a trón 
örökösének ismerte el és feljogosította, hogy új alkotmányt adjon a két királyságnak. Így 
mind Dánia, mind Norvégia egy abszolút monarchia irányítása alá került, az igazi hatalom 
azonban az államhivatalnokok kezében volt. Ez Norvégia számára előnyösebb volt az eddigi 
tényleges királyi uralomnál, mivel a hivatalnokok megértőek voltak a norvég állásponttal 
szemben és sokszor figyelembe vették a norvég felsőbb hivatalnokok véleményét.  
 Ebben az időszakban Dánia és Norvégia egyetlen gazdasági egységnek számított, 
azonban Dánia monopoljogokat szerzett a gabonakereskedelemre Norvégia dél-keleti részén, 
míg Dániában a norvég vas kereskedelme volt dán monopólium. 1662-ben a városok 
privilégiumokat kaptak, melynek köszönhetően a fakereskedelem a városokban 
koncentrálódott. Ezzel a rendelkezés elérte célját,  egy vagyonos városi középréteg 
létrehozását. A nemzeti öntudat újraéledésének kiindulópontját ez a városi polgárság 
jelentette, akik nemzeti bankot és norvég egyetemet követelték, melyet a dán kormányzat 
elutasított, Norvégia növekvő autonómiájától tartva. (Dagre [1996] 7.old.) 
 
2.2. Elszakadás Dániától – Unió Svédországgal 
 

A napóleoni háborúkban Dánia-Norvégia Franciaország szövetségese volt, így az 
1813-as lipcsei csata után katonai támadás érte a kettős királyságot, melynek következtében 
VI. Fredrik király megadta magát és átadta Norvégiát svéd ellenfeleinek, akiknek Finnország 
elvesztése után szükségük volt a norvég területekre a nyugati határok védelmére. Ezzel a 
Dánia és Norvégia közti unió 434 év után véget ért. A Dánia és ellenfelei között létrejött 
megállapodás ugyan kimondta, hogy Norvégia ismét független állam, egy királyválasztási 
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kísérlet után azonban a svédek lerohanták az országot és kötelezték Norvégiát a svéd-norvég 
perszonálunióra.   

Az 1840-es években lerakták a modern ipar alapjait Norvégiában, létrejöttek az első 
textilgyárak és fejlesztőműhelyek. 
 
2.3. Norvégia függetlenedése 
 

A perszonálunió felbomlására békés úton került sor. A Storting(a norvég 
országgyűlés) kimondta, hogy a király többé nem norvég uralkodó, így a svéd-norvég unió 
felbomlott. A svédek azonban népszavazást követeltek, melyre 1905 augusztusában került 
sor. A norvégok VII. Haakon néven királyukká választották Károly dán herceget. (Ékes 
[1986].) 
 Az ezt követő időszakban Norvégia gazdasága virágzásnak indult, egészen az              
I. világháború 1914-es kitöréséig. A GNP 55 százalékkal nőtt, évente átlagosan 4 százalékkal. 
Az ipari forradalom második szakaszában Norvégiát az olcsó vízenergia kihasználása és a 
külföldi befektetések jellemezték. (Dagre [1996] 10.old.) 
 
2.4. Norvégia 1914 és 1946 között 
 
Az I. világháború alatt Norvégia megőrizte semlegességét, és élénk kereskedelmet folytatott a 
szembenálló felekkel, aminek eredményeként viszont a belső piacokon áruhiány lépett fel. A 
tengeralattjáró háború következtében a kereskedelmi flotta súlyos veszteségeket szenvedett, a 
munkásmozgalom megerősödött; munkástanácsok alakultak a romló életszínvonal javítása 
céljából. (Ékes [1986].) 
 1920-ban Norvégia a Népszövetség tagja lett, így letért az izolacionalista politika 
útjáról. A háború alatt megindult északi együttműködés a Népszövetség keretei között 
folytatódott, ahol az északi államok támogatásukról biztosították a többi államot a béke 
fenntartását célzó intézkedésekben, azonban a katonai szankciókban való részvételt 
elkerülték. A második világháború kitörésekor a Népszövetség elnöke Carl Joachim Hambro, 
a norvég Storting  elnöke volt.  
 1939-ben Norvégia ismételten kinyilvánította semlegességét, de ennek kevés 
jelentősége volt; a német csapatok 1940-ben megszállták az országot. Megalakult az 1945-ig 
hatalmon lévő náci bábkormány, melynek vezetője Vidkun Quisling volt. A partizán 
mozgalmak már 1943-tól megélénkültek és 1945. május 7-én az ország felszabadult a 
megszállás alól.  
 A háború után a kormány célja Norvégia 5 éven belüli újjáépítése volt, a nehéziparra 
helyezve a hangsúlyt. A fejlődés a vártnál gyorsabban következett be és 1946-ra az ország 
ipari termelése meghaladta  a háború előtti szintet. (Dagre [1996] 11-13.old.) 
 
2.5. Norvégia a háború utáni időszakban 
 

A második világháború után Norvégia igyekezett kívül maradni a nagyhatalmak 
esetleges konfliktusain és elkerülni, hogy bármilyen politikai tömb részei legyenek. Remélték, 
hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége, az első főtitkár, a norvég Trygve Lie vezetése alatt 
elég garancia lesz a biztonságra.  (Blakkisrud [2000]. 38.old.) 

A csehszlovákiai kommunista hatalomátvétel és a Szovjetunió Finnországnak tett 
szövetségi javaslata jelentősen megváltoztatta a norvég külpolitika irányát. Norvégia 1949-
ben, Dánia mellett, belépett a NATO-ba. (Borch [1995].) 
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 A háború utáni éveket a stabil gazdasági növekedés jellemezte; egyre többet költöttek 
a jóléti állam felépítésére, amely sok más nyugati országnál egalitáriusabb társadalmat hozott 
létre.  

Az 1960-as években kezdődött az olaj korszaka. Az Északi-tenger feltárása gazdag 
lelőhelyeket eredményezett, majd később a Norvég-tenger és a Barents-tenger is jelentős 
lelőhelynek bizonyult.  Jelenleg a termelés legjelentősebb része a Norvég-tengeren folyik.  

Az 1957-ben elhunyt VII. Haakon helyébe fia, V.Olav király lépett, akinek 
szorgalmazására 1960-ban létrejött az EFTA. (Ékes [1986].) 
 
 
3. Norvégia a nemzetközi szervezetek rendszerében 
  

Ahogy azt már a bevezetőben is említettem, a második világháború utáni norvég 
külpolitika jellemző irányát a semlegesség jelentette, az ország biztonságának megőrzése 
szempontjából azonban engedményeket kellett tenni. A háborús idők nyilvánvalóvá tették 
Norvégia számára, hogy szorosabb katonai együttműködés szükséges Nagy-Britanniával és az 
Egyesült Államokkal. Ugyanakkor az ország számára elengedhetetlen fontosságú volt a 
Szovjetunióval fenntartott baráti kapcsolat, amely hatalmas erőként lépett fel a nemzetközi 
politikai színtéren, Norvégia közvetlen szomszédságában. (Blakkisrud [2000] 38.old.) 

A második világháború után Norvégia továbbra is a kollektív megoldások elkötelezett 
híve volt, különös tekintettel az újjáalakított ENSZ-re, melynek alapító tagja volt.  Miután a 
norvég Trygve Lie-t választották a szervezet főtitkárává (1946-1953), a kötelékek még 
szorosabbá váltak. Egy ideig Norvégia közvetítőként lépett fel az ellenséges hatalmak között, 
azonban a Nyugat és Kelet közti kapcsolatok elhidegülésével lemondott erről a célról. 1947-
48-ban, a hidegháború intenzívebbé válásával ismét napirendre került a szorosabb kapcsolat 
kiépítése a nyugati hatalmakkal. 1947-ben eleinte vonakodva ugyan, de Norvégia úgy döntött, 
részt vesz a Marshall-tervben; 1948 és 1951 között 2500 millió koronát kapott a Marshall-
segély keretében. (Dagre [1996] 13.old.) 
 
3.1. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 
 

Miután 1948-1949 környékén a skandináv védelmi szövetség létrehozása kudarcot 
vallott, 1949-ben, a norvég politikusok heves vitáitól kísérve, Norvégia Dániával együtt a 
NATO tagja lett. A szövetségen belüli norvég politika legszembeszökőbb aspektusa az 
integráció és a védelem közti konfliktus volt. Egyrészről a norvég kormányzat erősen atlanti 
irányultságú volt, másrészről viszont igyekezett bizonyos távolságot fenntartani azáltal, hogy 
kitartóan védelmezte magát a NATO-együttműködés néhány rendelkezésével szemben. 
(Blakkisrud [2000] 39.old.) 

Erre azért is szükség volt, mert a NATO-tagság felmerülésekor Moszkva 
figyelmeztette Norvégiát, hogy a csatlakozást provokációnak fogja fel. Hivatalos válaszában a 
norvég kormány a következő elveket fektette le: 

• Norvégia nem fogja olyan irányelvek érvényesülését segíteni, melyek célja 
agresszív jellegű, valamint nem engedélyezi norvég területek használatát ilyen 
természetű célok végrehajtása érdekében.  

• A norvég kormány nem fog olyan  egyezséget kötni más nemzetekkel, 
melynek értelmében kötelesek engedélyezni, hogy norvég területeken külföldi 
katonai erők bázisokat létesítsenek, kivéve az országot ért katonai támadás 
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vagy az ország katonai fenyegetettsége esetén. Ezenkívül a norvég kormány 
nem engedélyezi nukleáris fegyverek telepítését az ország területén.  

• A szövetséges légierő és a haditengerészet flottái a 24. hosszúsági foktól 
keletre nem kapnak engedélyt a belépésre, és a szövetséges hadierő nem 
végezhet katonai gyakorlatokat Finnmark területén (ezeket a szabályokat 
azonban 1995 őszétől kezdve fokozatosan enyhítették). (Borch [1995].) 

 
3.2. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (OSCE) 
 

Mivel Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, mindig is érdekében állt olyan 
szervezetek támogatása, amelyek szintén az európai együttműködést szolgálják és amelynek 
teljes jogú tagja. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Bizottság (CSCE) az 1970-es 
években jött létre annak érdekében, hogy a keleti-nyugati megosztottság közepette fórumot 
biztosítson az államok közti párbeszédhez. 1995-ben megváltoztatta célkitűzéseit és Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezet néven folytatta tevékenységét. Norvégia aktívan 
részt vett a megújult szervezet felépítésében, különösen elnökségi időszakában, 1999-ben.  
 A szervezet tevékenységének középpontjában az emberi jogok, az alkotmányos állam 
és a demokratikus szabályok megóvása áll, melyek jól harmonizálnak a norvég külpolitika 
törekvéseivel. Az OSCE a hidegháború utáni európai biztonsági architektúra létrejöttének is 
központi színtere volt, ám miután nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a szerepet más szervezetek 
veszik át, mára az OSCE, az ENSZ és más regionális és transzatlanti szervezetek közötti 
megfelelő munkamegosztás vált elsődleges fontosságúvá. (Blakkisrud [2000] 41-42.old.) 
  
3.3. Az Északi Tanács 
 
 Annak ellenére, hogy az északi országok a biztonságpolitika terén különböző utakat 
választottak, Norvégia, Dánia, Svédország és Izland 1952-ben létrehozták az Északi Tanácsot, 
mely az északi parlamentek és kormányok együttműködési fórumaként funkcionált. 1956-ban 
Finnország is csatlakozott, majd 1970-ben a részben önálló kormányzattal rendelkező Åland 
és Faroe-szigetek képviselőket delegálhattak a finn, illetve a dán küldöttség részeként, 1984-
től kezdve pedig Grönland is képviselteti magát a dán delegáción belül. (Blakkisrud [2000] 
39.old.) 
 Az északi egység eredményeképpen létrejött az északi útlevélunió, a közös 
munkaerőpiac, majd az 1962-es helsinki egyezménnyel a közös északi társadalombiztosítási 
rendszer. A döntéshozók informális kapcsolattartásának köszönhetően megvalósult az északi 
nemzetek jogharmonizációja. Az északi együttműködési projektek az Északi Beruházási Bank 
(Nordic Investment Bank = NIB), míg a kulturális tevékenységek az Északi Kulturális Alap 
támogatását élvezik. Az 1971-ben létrehozott Északi Minisztertanács a megfelelő 
minisztériumok vezetőinek találkozási lehetőségét biztosítja. A Minisztertanács elősegíti a 
miniszterek közötti kapcsolatok és a kommunikáció alakulását, egyhangú döntése pedig 
kötelező érvényű a nemzeti kormányokra nézve.(Tunander [1999].) 
 
Az Északi Tanácsnak három regionális bizottsága van: 
 

• Az Északi Bizottság a „belső” kérdésekkel foglalkozik, illetve a kulturális 
kapcsolatok ápolásával , például kutatásfinanszírozással és ösztöndíjakkal.  
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• A Közeli Területek Bizottságának feladata az északi országok demokratikus 
hagyományainak közvetítése a balti államoknak és a közeli orosz területeknek, 
de foglalkozik biztonságpolitikával, illetve környezetvédelemmel is e 
térségben, illetve az északi-sarki régióban.  

 
• Az Európa Bizottság az északi országok közös érdekeit képviseli az Európai 

Unióban, hidat képez az EU-tagok (Dánia, Finnország, Svédország), illetve a 
kívülállók (Izland, Norvégia és a három autonóm terület, Grönland, a Faroe- és 
az Åland- szigetek) között.  

  A szervezet költségvetése évi 700 millió dán korona, melyhez a tagállamok GDP-jük 
arányában járulnak hozzá. Az összeg felét kultúrára költik, 150 millió koronát kap a balti 
együttműködés, 30 millióba kerül a tanács működése, a fennmaradó összegből pedig főleg 
kutatóintézeteket és közös projektumokat finanszíroznak.(Garam [2000].)  
 
3.4. A Nyugat-európai Unió (WEU)  
 
 1948-ban a brüsszeli szerződés aláírásával gazdasági, szociális, kulturális 
együttműködési, illetve kollektív önvédelemi céllal létrehozták a Brüsszeli Szerződés 
Szervezetét, azaz a Nyugati Uniót. Az alapító országok Belgium, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Hollandia és Luxembourg voltak. 1954-ben megszületett a párizsi 
megállapodás, mellyel csatlakozott az NSZK és Olaszország, a szervezet megnevezése pedig 
Nyugat-európai Unió-ra (Western European Union - WEU) változott. (Farkas - Szép [2003].) 
Az Észak-atlanti Szerződés aláírásával azonban 1949-től Nyugat-Európa katonai felelősségét 
a Szövetség vette át, mivel Nyugat-Európa az Egyesült Államok katonai ereje nélkül nem volt 
képes önerőből megvalósítani saját katonai védelmét. A római szerződéssel pedig 1957-től a 
gazdasági, szociális és kulturális, valamint számos egyéb területen az Európai Gazdasági 
Közösség kezdte meg hosszan tartó fejlődését. A Nyugat-európai Unió a NATO 
létrehozásával katonailag, az EGK megszületésével pedig gazdasági, szociális és kulturális 
értelemben is marginalizálódott szervezetté vált Európa színpadán.  

A Nyugat-európai Unió fennállása során talán az egyik legfontosabb döntés 1992. 
június 19-én született a külügyminiszteri és védelmi miniszteri találkozón, amikor is kiadták a 
petersbergi nyilatkozatot. A dokumentumban a tagállamok vállalták a humanitárius 
segítségnyújtással, a békefenntartással és a válságkezelésben részt vevő harcoló erőkkel 
kapcsolatos - beleértve a béketeremtési - feladatok végrehajtását. Ugyanebben az évben 
Norvégia a WEU társult tagja lett. (Blakkisrud [2000] 42.old.) 

Az 1992 júniusában létrejött amszterdami szerződés kinyilvánítja, hogy a Nyugat-
európai Unió a fejlődő EU integráns része és a petersbergi feladatok keretében az EU-
műveletekhez erőket és eszközöket biztosít. Vagyis az eddig marginalizálódott WEU 
fokozatosan integrálódik az Unióba és magával viszi vállalt feladatait is. (Farkas - Szép 
[2003].) 
  A Nyugat-európai Unió jelenleg 10 európai országot foglal magába, melyek Belgium, 
Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Luxembourg, Hollandia, Portugália, 
Spanyolország és az Egyesült Királyság. Társult tagok Norvégia, Izland, Magyarország, 
Törökország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság. Megfigyelőként részt vesz Ausztria, 
Svédország, Finnország, Dánia és Írország is. Később társultak még Bulgária, Románia, 
Észtország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia is. 
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3.5. Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
  

Norvégia európai integrációjának legfontosabb eleme az Európai Szabadkereskedelmi 
Társuláson belüli részvétel.  
 1957-ben, a Római Szerződés értelmében létrejött az Európai Gazdasági Közösség, 
melynek alapító tagjai Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxembourg és 
Hollandia.  
  Norvégia, Nagy-Britanniához hasonlóan, hagyományosan távol tartotta magát a 
kontinens országai által dominált együttműködésektől. (Blakkisrud [2000].) Azonban 1960. 
május 3-i hatállyal, a Stockholmi konvenció értelmében létrejött az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás, mely azon országok számára nyújtott alternatívát, amelyek 
nem kívántak az Európai Gazdasági Közösség tagjai lenni. Az alapító tagok Nagy-Britannia, 
Dánia, Norvégia, Svédország, Ausztria, Svájc és Portugália. Később Finnország, Izland és 
Liechtenstein is csatlakozott a Társuláshoz. Nagy-Britannia, Dánia, Svédország, Ausztria, 
Portugália és Finnország Európai Unióhoz való csatlakozásával azonban mára csak Norvégia, 
Izland, Svájc és Liechtenstein EFTA-tagok.  

A múltban az EFTA-országok és az EU kereskedelmét az EU és az egyes EFTA-
országok közötti egyezmények szabályozták. Norvégia az 1972-es referendum után, 1973-ban 
kötött szabadkereskedelmi egyezményt az Unióval, melynek értelmében eltörölték az ipari 
termékekre kiszabott vámokat.  

A Társulás életében akkor következett be jelentős változás, mikor a Közösség 12 
tagállama 1985-ben egységes belső piac felállítása mellett döntött, mely 1993. január 1-én 
lépett életbe, a négy alapvető szabadságjogra épülve, melyek a személyek, a tőke, a 
szolgáltatások és az áruk szabad áramlása. A környezetvédelem, a kutatás, az oktatás és a 
munkakörnyezet területén is megerősítették az együttműködést. (Nytt fra Norge [1995].) 

 
3.6. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) 

 
Egy idő után Norvégia és a többi EFTA-ország is részt kívánt venni az egységes 

piacon, ugyanis az EFTA az Európai Közösséggel kötött szabadkereskedelmi egyezményei 
csupán a gazdasági kapcsolatok egy részét foglalták magukba. A rendelkezések egységes 
végrehajtását és kiterjesztésüket biztosítandó, valamint a konfliktusok elkerülése végett új 
intézményekre volt szükség. Ez az egyik oka annak, hogy az új egyezmény a 
szabadkereskedelmi egyezményeknél lényegesen összetettebb, mivel azok elsősorban az 
árukereskedelemre vonatkoztak.  

1994. január 1-i hatállyal az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
tagállamainak részvételével létrejött az Európai Gazdasági Térség (European Economic Area 
= EEA), azonban Svájc nem tagja az EGT-nek, mivel a lakosság a népszavazáson nemet 
mondott a tagságra. (Nytt fra Norge [2002].) 

Az EGT létrejöttével Norvégia és az EU közötti vámtarifákat és mennyiségi 
importmegszorításokat hatályon kívül helyezték, ez azonban nem vonatkozik a 
mezőgazdasági termékek és a hal kereskedelmére. Ezenkívül Norvégia jelentős összeget fizet 
azért, hogy komoly korlátozások nélkül jelenhessen meg az uniós piacon. Ez az összeg eddig 
évi 24 millió euró volt, azonban a 10 új ország belépésével 247 millió euróra nő, ám Kjell 
Magne Bondevik norvég miniszterelnök szavait idézve, „Norvégiának ugyan fizetnie kell az 
új tagállamok piacára való belépésért, amelyekkel eddig szabadon kereskedhetett, de így 
nagyobb piacot ér el.”  (EUvonal [2003].) 
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3.6.1. Az EGT-egyezmény által érintett területek 
 

• Versenyszabályok: az egyezmény tiltja két vagy több vállalat 
együttműködését, amennyiben az hátrányosan érintheti az EGT országait vagy 
sérti a szabad verseny elvét. Továbbá tiltja a termelést ösztönző szubvenciók, 
technikai kereskedelmi akadályok, a kereskedelmet korlátozó egyezmények és 
állami importmonopóliumok létét.  

• Közbeszerzés: érinti azokat az eseteket, amelyekben a  közszféra termékek és 
épületek esetén mint vásárló, építkezések és szolgáltatások esetén mint 
megrendelő jelenik meg. Az egyezmény tiltja továbbá a diszkrimináló 
beszerzési politikát  

• Szabad tőkeáramlás: tiltja olyan nemzeti rendelkezések létét, melyek a 
nemzetközi tranzakciókat akadályozzák vagy nemzetiség, illetve lakóhely 
alapján diszkriminálnak az Európai Gazdasági Térségen belül.  

• Szolgáltatások szabad áramlása: a szolgáltatások szektora rendkívül összetett; 
a közszolgáltatások ezen szabályozásokon kívül esnek. Az EGT-egyezmény 
értelmében speciális előírások vonatkoznak a közlekedési szektorra, a 
pénzügyi szolgáltatásokra és a telekommunikációra.  

• Személyek szabad áramlása: a második világháborút követő időszak nagy 
részében Norvégia a közös északi munkaerőpiac része volt, azonban az EGT-
egyezmény értelmében most már a közös európai uniós munkaerőpiac része is. 
Rendkívül kevés akadály hárul azok elébe, akik egy másik EGT-tagállamban 
kívánnak munkát vállalni, valamint a munkanélküli segély más tagországban 
való felvételére is lehetőség van. Az álláskeresést segíti, hogy a tagállamok egy 
közös hálózaton keresztül cserélik ki egymás között a különböző 
munkalehetőségekről szóló információkat. (Nytt fra Norge [2001].) 

• Az együttműködés más területei: a kereskedelmen és az egységes belső piac 
megvalósulásán túl az EGT-egyezmény számos más területen is kiterjesztette a 
szervezett együttműködést. Ide tartozik a környezetvédelem, munkakörnyezet 
és esélyegyenlőség, fogyasztóvédelem, kutatás és fejlesztés, oktatás, üzleti élet 
és ipar, szerződéskötés, statisztikák, turizmus, információs szolgáltatások és 
katasztrófavédelem. (Nytt fra Norge [2002]) 

 
A jelentős együttműködési területeken kívül azonban számos olyan pont van, ahol az 

Európai Unió egységes rendelkezései nem vonatkoznak Norvégiára. Ilyen például a közös 
kül- és biztonságpolitika (CFSP), valamint a rendőrségi ügyek és a jogi rendelkezések; 
ugyanakkor Norvégia jogrendszere így is 80 százalékban kompatíbilis az EU jogrendszerével.  

Továbbá nem foglalja magában a mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati politika és 
kereskedelem kérdéseit. „Mindezekből, valamint önmagában a társulási szerződés jellegéből 
adódóan nem teszi lehetővé az EFTA-országok részvételét a közösségi döntéshozatalban, a 
közösségi intézmények, köztük az Európai Parlament működésében.” Az EFTA-országok 
nem fizetnek hozzájárulást a központi költségvetéshez, és nem részesednek az Unió 
alapjaiból, köztük a regionális alapokból sem. (Hargita [1995] 134.old.) 
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3.6.2. Az együttműködés szervezeti feltételei 
 

Az EFTA és az EU szervezeti felépítése jelentősen eltér egymástól, és a különböző 
elvek miatt működésük is jelentős mértékben különbözik. Az EFTA-országok 
hagyományosan a szabad kereskedelmet érintő kérdésekben működtek együtt és a döntések 
egyhangú szavazás után léptek érvénybe. Ezzel szemben az EU tagállamok 
együttműködésének szélesebb körű politikai és gazdasági célja van és egyre több területen 
döntenek többségi szavazással.  

Az EGT - együttműködés két pilléres szerkezeten nyugszik, melynek egyik pillérét a 
az EFTA, míg a másikat az EU adja. Új EGT-szabályok elfogadása esetén folyamatos 
párbeszéd van a két pillér között, egészen addig, míg megszületik a végső döntés. 
Amennyiben az Unió új rendelkezésekre tesz javaslatokat, ha azok az Európai Gazdasági 
Térségre nézve is jelentőséggel bírnak, a döntéshozás folyamatában az EFTA-országok 
szakértői is részt vesznek. Az új rendelkezéseket aztán a norvég jogrendszerbe is át kell 
ültetni, hogy ily módon a norvég állampolgárokra és vállalatokra nézve is kötelező jelleggel 
bírjanak.  

Az EGT-egyezmény következtében a törvényhozói hatalom továbbra is a Storting 
kezében maradt, és nem került át az EGT intézményeihez. (Nytt fra Norge [2002].) 

Az Európai Unió bővítése formálisan az Európai Gazdasági Térség kibővítését is 
magával vonja; „az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás 128. cikke szerint 
bármelyik ország, amely az Európai Unió tagjává válik, köteles kérelmet előterjeszteni annak 
érdekében, hogy az EGT Megállapodás részesévé váljon”. (Külügyminisztérium [1999].)  
 

Mint ahogy Jan Petersen norvég külügyminiszter az oslo-i Bristol Hotelben, az 
Európai Unió és Norvégia jövőjéről szóló konferencián tartott beszédében mondta, az EGT-
egyezmény kiegészítése következtében Norvégia évi 1,9 milliárd koronával járul hozzá az EU 
gazdasági fejlődéséhez, ami tízszerese a jelenlegi összegnek. A pénzek legnagyobb része az új 
tagállamokhoz kerül majd, és ezúton „Norvégia hozzájárul a stabilitáshoz és prosperitáshoz a 
világ ezen részén, valamint az új tagok gyors integrációjához az egységes piacon belül, 
melynek Norvégia is része.” (Petersen [2003].) 

 
A fentiekből kitűnik, hogy nincs még egy olyan nem uniós tag Norvégián kívül, mely 

ilyen szoros kapcsolatokkal rendelkezne az Európai Unióval. Norvégia a NATO keretein 
belül 11 uniós tagország szövetségese és 1994 óta a Nyugat-európai Unió társult tagja. Az 
Európai Gazdasági Térség egyezményének következtében, mely az Európai Unióhoz való 
kulcsot jelenti az ország számára, Norvégia ugyanúgy része az egységes belső piacnak, mint 
bármelyik EU-tagország, a politikai integrációt pedig a bilaterális kapcsolatokon keresztül 
próbálja elérni. (Knudsen [1995].) 
 
 

MORELL ANNA www.europeer.hu 
Norvégia különutas európai integrációja – avagy van-e élet az Európai Unión kívül? 13. 
 



 

4. A csatlakozás elutasításának gazdasági háttere 
 
4.1. Általános adatok 
 
Bruttó hazai össztermék (GDP) : 1 510 869 millió NOK (≈ 222 186 millió USD)  
GDP/ fő: 334 279 NOK (≈ 49 000 USD) 
GDP megoszlása szektoronként: 

• mezőgazdaság 1,9 % 
• ipar 30,8 % 
• szolgáltatások 67,3 % 

Inflációs ráta: 1,3 % 
Munkanélküliségi ráta: 3,9 %  
Külföldi adóssága nincs. 
(Forrás: Statistisk sentralbyrå, 2003) 
 

A norvég gazdaság a jóléti kapitalizmus virágzó példája, melyre a szabad piaci 
tevékenység és a kormányzati beavatkozás ötvözése jellemző. A kulcsfontosságú területek, 
mint például a kőolaj szektor, állami nagyvállalatokon keresztül kormányzati ellenőrzés alatt 
állnak. Az ország természeti erőforrásokban (kőolaj, földgáz, vízenergia, hal, erdőségek és 
ásványi kincsek) rendkívül gazdag, azonban nagymértékben függ az olajtermeléstől, valamint 
a nemzetközi olajáraktól; 1999-ben a kőolaj és a földgáz az exportcikkek 35 százalékát tette 
ki. Norvégiánál csak Szaúd-Arábia és Oroszország exportál több olajat. (CIA [2003].) 
 
4.2. Kőolaj és földgáz: avagy a norvég jólét forrása 

 
A norvég kontinentális talapzaton az 1960-as években fedezték fel a kőolajat; ezután a 

kőolaj szektor jelentős növekedésnek indult  és nagy hatással volt a norvég gazdaság 
fejlődésére. Az olajkitermelés az 1970-es évek elején indult meg és jelentősége mára 
rendkívüli mértékben megnövekedett; a kőolaj szektor 2001-ben a GDP 23 százalékát tette ki. 

2001-ben az állami bevételek 32 százaléka ebből a szektorból érkezett és 74 ezerre (ez 
a munkaerő 3 százaléka)tehető azoknak a száma, akik közvetlenül a kőolaj szektor 
alkalmazásában állnak, közvetve pedig megközelítőleg 220 000 embert foglalkoztat Norvégia 
szerte. (Edvardsen [2002]) 

A 2003-as évben Norvégiának 162 milliárd korona (≈ 24 milliárd USD) költségvetési 
többlete volt, azonban az olajbevételek nélkül 34,7 milliárd korona (≈ 5 milliárd USD) hiány 
lépett volna fel. A napi mintegy 3 millió hordó nyersolaj és 2 millió köbméter földgáz 40 
millió dolláros napi bevételt hoz Norvégiának. (Mádi [1997].)  

Norvégia jelenleg a világ hetedik legnagyobb olajkitermelő országa és 1998-ban a 
világ második legnagyobb olajexportőre volt. Mivel az ország nem tagja a Kőolajexportáló 
Országok Szervezetének (OPEC), így annak a kitermelést korlátozó kvótái, melyek az olaj 
világpiaci árának magasan tartását célozzák, sem vonatkoznak rá. A norvég olajkitermelés 
több kisebb cég mellett túlnyomórészt a Statoil állami olajvállalat kezében összpontosul. Az 
1993-ban megindult csatlakozási tárgyalások eredményeképpen a csatlakozási szerződés 
elismerte volna Norvégia olajlelőhelyek feletti szuverenitását és ezzel járó jogait. (Hargita 
[1995] 159-160.old.) 
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4.2.1. Állami Kőolaj Alap = Government Petroleum Fund 
 

A norvég lakosság tart attól, hogy a következő két évtizedben az olajlelőhelyek 
kimerülnek, így a jólét fenntartása érdekében 1990-ben létrehozták az Állami Kőolaj Alapot, 
melynek célja a kitermelt olajmennyiség és az ingadozó világpiaci olajárak az olajbevételekre 
gyakorolt hatásának kiküszöbölése. Az Alap, melynek kezelése a Pénzügyminisztérium 
hatáskörébe tartozik, mára 43 milliárd dollárnyi külföldi befektetést tartalmaz és a 
kamatokból és osztalékokból évi 24 milliárd korona (≈ 3,24 milliárd USD) haszna van a 
norvég államnak. (Statistisk sentralbyrå [2003].) 

Mindamellett a norvég Kőolaj- és Energiaügyi Minisztérium kalkulációi szerint a 
norvég kontinentális talapzaton megfelelő energia egyenértékben számolva még több mint 
10,6 milliárd köbméter  nyersolaj áll rendelkezésre. Figyelembe véve, hogy az elmúlt 30 
évben a norvég kőolajipar csupán 3,3 milliárd köbmétert termelt ki, a készletek még jó pár 
évtizedre elegendőek lesznek, a technika fejlődésével pedig egyre több lelőhely feltárására 
nyílik lehetőség ( az új norvég kitermelési eljárással sikerült meghosszabbítani a kőolajmezők 
életét). (Edvardsen [2002].) 

 
4.3. Az esetleges Európai Uniós csatlakozás által érintett gazdasági területek 
 
4.3.1. Mezőgazdaság  
 A csatlakozás esetén a földművelésügyi politika jelentős reformja következett volna be 
a CAP (=Common Agricultural Policy)-hez való alkalmazkodás következtében. A CAP-
rendszer mezőgazdasági támogatásai a piaci ár támogatásán alapulnak, míg a norvég 
támogatások közvetlenül a gazdákhoz jutnak el, így támogatva a hátrányosabb régiókban 
termelőket. (Bowitz [1997] 218.old.) 
 
4.3.2. Halászat 
 A megállapodás értelmében a 62. szélességi foktól északra eső halászati vizeket 1998. 
június 30-ig Norvégia kezelhette volna; ezt követően a közösségi rezsim a norvég gyakorlaton 
alapult volna. A szerződő felek elismerték, hogy a halászat különleges jelentőségű Norvégia 
part menti lakossága számára, és 2002-ig nekik tartották volna fenn a 12 mérföldes part menti 
zónát.  
 A korábbi magas vámmal védett EU-piac (mely a norvég halszállítások 71 százalékát 
veszi fel) vámmentesen megnyílt volna a norvég hal exportja előtt, bizonyos halfajták 
esetében azonban négyéves átmeneti időszak bevezetésére került volna sor a súlyos piaci 
zavarok elkerülése végett. (Hargita [1995] 162.old.) 
 
4.3.3. Adózás 

A csatlakozási szerződés értelmében néhány éves átmeneti időszak után Norvégiának 
csökkentenie kellett volna a rendkívül magas fogyasztási adóit, valamint több adónemet el 
kellett volna törölni, mely a kormánynak jelentős bevételkiesést jelentett volna és a 
változások hátrányosan érintették volna az állami költségvetés egyensúlyát.  
 
4.3.4. Külkereskedelem 
 Norvégia exportjának 80 százaléka az Európai Unió területére megy, míg importjának 
70 százaléka az EU-ból érkezik. Ezenkívül jelentős piacnak számít még Észak-Amerika 
(11%) és Ázsia (12%) is; Norvégia afrikai és dél-amerikai országokkal is kereskedik.  
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Rendkívül nyitott gazdaságról van szó; az egy főre jutó külkereskedelmi arány az 
egyik legmagasabb a világon. 1999-ben az export a GDP 39 százalékát tette ki, míg az import 
33 százalékát. (Russwurm [2001] 19.old.) 
 Mivel az Európai Unió átlagos vámszintje magasabb, mint Norvégiáé, a csatlakozás 
esetén a közösségi vámszint elfogadása a latin-amerikai és ázsiai piacokkal való kereskedelem 
esetében hátrányosan érintette volna a norvég külkereskedelmet.  
 
4.4. Az Európai Uniós csatlakozás makrogazdasági következményei 
 
   Mint ahogy Einar Bowitz makrogazdasági tanulmányában rámutat, az integráció 
költségei a következő tényezőktől függnek: 

 a GDP szintje 
 a mezőgazdasági szektor nagysága 
 ÁFA (értékadóból) befolyó összegek nagysága, mivel ezek határozzák meg 

a nettó tagsági hozzájárulást (ez Norvégiában a GDP 40,6 %-a).  
 
Bowitz tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy ugyan hosszútávon előnyös 

lehet a csatlakozás, de ha a reformokkal kapcsolatos kiadásokat és Norvégia nettó befizetését 
nézzük, az eredmény egyértelműen negatív. (Bowitz [1997] 229.old.) 

 
Egy másik tanulmány szerint, melynek szerzője Kokko, a csatlakozás pozitív 

következményei között meg kell említenünk, hogy a gazdasági integráció a tapasztalatok 
szerint serkenti a belföldi beruházásokat a megnövekedett verseny és a megnövekedett 
termelékenység következtében. Bár a politikai és gazdasági helyzet igencsak stabilnak 
mondható, kérdéses, hogy a külföldi befektetők mennyire vannak tisztában az EGT-
egyezmény jogi és kereskedelmi következményeivel. Egy esetleges csatlakozás így 
csökkentené a bizonytalanságot és stabilizálná a beruházási környezetet. (Idézi Bowitz [1997] 
213.old.) 
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Összegzés 
 

A fentiekből kiderül, hogy Norvégia gazdasági haszna egy esetleges csatlakozás 
esetén igen kis mértékű lenne, hiszen az EFTA tagjaként a közös belső piac szinte minden 
előnyét élvezi az ország. Míg az eddig csatlakozott országok többsége az Európai Unióban 
egyfajta gyógyírt látott a gondokkal küszködő hazai gazdaságra, Norvégiának nincsenek 
hasonló gondjai, hiszen minden évben jelentős költségvetési többlettel rendelkezik.  

Annak köszönhetően, hogy az 1970-es évektől kezdve az olajkitermelésből származó 
hatalmas bevételek jelentős részét ( a GDP 20 százalékát) a szociális rendszer kiépítésére 
fordították, mára a világ egyik legnagyobb szociális biztonságot garantáló országává vált. 
(Ékes [1986].) Eközben az Európai Unión belül a lakosság elöregedése miatt a 
társadalombiztosítási rendszer összeomlásával riogatnak, az uniós GDP-átlag pedig elmarad a 
norvég egy főre számított GDP-től.  

Noha Norvégia a második világháborút követő időszakban az izolacionalizmus 
politikáját követte, mára különböző bilaterális és multilaterális egyezményekkel mind 
gazdaságilag, mind biztonságpolitikailag biztosította helyét az európai színpadon, így nem 
származna jelentős haszna az uniós tagságból. Megállapíthatjuk, hogy az integráció pozitív 
hatásai nem lennének elég erősek ahhoz, hogy a közösségi költségvetésbe történő nettó 
befizetést és a csatlakozással járó jelentős kiadásokat ellensúlyozzák.  

Nem hagyhatjuk ki az euroszkepticizmus okai közül a történelmi tényezőt sem. 
Norvégia a 14. századtól egészen 1905-ig alárendelt szerepet játszott a Skandináv-félszigeten, 
előbb dán, majd svéd elnyomás alatt. Ebből kifolyólag az önrendelkezés és a nemzeti 
függetlenség rendkívüli jelentőséggel bír a norvég emberek számára, míg az „unió” szó egyet 
jelent az idegen uralommal és azzal, hogy az őket érintő döntések tőlük távol születnek.  

Mindazonáltal a felmérések azt mutatják, hogy a most felnövekvő generáció már 
integrációpárti, és a korábban többségükben belépésellenes nők körében is hangulatváltozás 
észlelhető. (Garam [2000].) Az Egyesült Államok iraki háborúja is hozzájárult az EU-
csatlakozást támogatók arányának növekedéséhez, a norvégok többsége ugyanis nem ért egyet 
a jelenlegi agresszív washingtoni külpolitikával és úgy véli, egy megerősödött Európai Unió 
képes lehet az amerikai nagyhatalmi törekvések kordában tartására.  

Mára a lakosság 56 százaléka támogatná a belépést egy esetleges népszavazáson, 
amelynek egyik okát az elemzők a bővítésben látják. A 25 tagúra növekedett Unió minden 
bizonnyal rugalmasabbá válik majd és – ahogy Bondevik miniszterelnök a legjelentősebb 
norvég napilapnak adott interjújában mondta –  „az integráció talán nem lesz olyan szoros, 
mint amilyentől eddig sokan Norvégiában tartottak”. (MTI [2003].)  

A másik ok, hogy a norvég emberek lassacskán kezdenek rájönni, hogy mivel az EU-s 
rendelkezések nagy részét így is el kell fogadniuk, talán jobb lenne részt venni a döntési 
folyamatokban – ebből a szempontból a tagság nem az önrendelkezésen esett csorbát 
jelentené, hanem épp ellenkezőleg: helyre állítaná az elszenvedett sérelmet. (Traavik [2003].) 

Ugyanakkor a parlamenti képviselők többsége nem támogatja az uniós csatlakozást, 
ami a soron következő 2005-ös választások központi témájává teheti a belépést. Habár Kjell 
Magne Bondevik miniszterelnök továbbra is az EU csatlakozás ellen van, mégis úgy véli, új 
európai program kidolgozása szükséges, mely az EU bővítéséhez és az Európai 
Alkotmányhoz igazodik és melynek bemutatására 2005-ben kerülhet sor. Felvetette  egy 
esetleges „részleges EU-csatlakozás” gondolatát is: eszerint Norvégia nem venne részt az 
integráció minden területén, amit azzal indokol, hogy jelenleg is több esetben tapasztalhattuk, 
hogy az Európai Unión belül néhány tagállam nem vesz részt a közösségi vívmányokban, 
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mint ahogy azt a schengeni övezet (melynek Norvégia is tagja) és az eurózóna esetében 
láthattuk. (EUvonal [2003].) 

 
Így hát Norvégia Európai Uniós tagsága továbbra is nyitott kérdés marad, de mind a 

lakosság körében érzékelhető hangulatváltozás, mind a politikusok véleménye a szorosabb 

integráció irányába mutat.  
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