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Nagy Britannia európai közösséghez 
való csatlakozásának előzményei

1945 után számos nemzetközi szerveződés jött létre, amelyek legfőbb célként a 
béke és biztonság fenntartását, a gazdaság stabilitását és egyenletes fejlődését te
kintették. Ezek közül az egyik legsikeresebb integrációs szervezet az Európai Unió. 
A napjainkban létrehozott gazdasági és pénzügyi unió eléréséhez azonban hosszú, 
konfliktusoktól sem mentes út vezetett. Különböző politikai nézetek, stratégiai el
képzelések ütköztek egymással.

Az egyik leglátványosabb és talán legélesebb politikai frontvonal az Egyesült 
Királyság és a többi EU tagállam között húzódott és húzódik a mai napig. Az 1945 
után újult erővel kitörő európai föderalista mozgalom célkitűzéseiben egy centra
lizált, szupranacionális jellegű gazdasági és politikai egység létrehozása körvona
lazódott. Ezt a folyamatot Nagy Britannia óvatos szemmel figyelte, és bár támoga
tásáról biztosította az integrációt, Európa jövőjéről alkotott elképzelései homloke
gyenest más természetűek voltak. Csupán kormányközi egyezmények keretein belül, 
a szabad kereskedelem játékszabályai szerint tartotta megvalósíthatónak az együtt
működést.1

Az 1960-as évek elején a Macmillan-kormányzat komoly erőfeszítéseket tett a 
teljes brit tagság eléréséért. Elképzelései szerint Nagy Britannia a már meglévő 
nemzetközösségi kapcsolatok és a preferenciális kereskedelmi egyezmények, il
letve az ez idáig jól működő mezőgazdasági támogatási rendszer megkímélésével

1. Public Record Office, London, FO 371 78023, record of meeting between Bevin, 
Achenson and Schuman, 10 November 1949; A Schuman-tervezet, mint szupranacionális 
jellegű projekt elutasítását javasló külügyminisztériumi javaslat (Sir Edward Bridges to 
the Cabinet, 2 June 1950, from Bullen and Pelly, DBPO: Series II, Volume I, pp.: 137- 
8); egy egész Európát átfogó tervezet a Public Record Office gondozásában (London, 
FO 371, Z9595/13/17, Foreign Office minute, 13 August 1945; FO 371, UE3689/3683/ 
53, record of a meeting between Bevin and Treasury representatives, 17 August 1945)
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együtt is lehetett teljes tagja a Közösségnek. Ezt a „különleges bánásmódot” azon
ban egyetlen tagállam sem kívánta megadni az Egyesült Királyságnak. Végül 1963- 
ban (elsősorban a sky-bolt és spolaris rakéta-rendszerek bevezetése körüli viták, 
és részben a francia elnök személyes angol-szász ellenessége miatt) és 1967-ben 
de Gaulle megvétózta a brit tagságot, és csak 1969-es lemondása után nyílt lehető
ség Nagy Britannia számára a teljes tagság eléréséhez.

Az 1973-s csatlakozással a szigetország a Közös Piac teljes jogú tagja lett. 
Ezzel Nagy Britannia egy olyan, szinte egész Nyugat-Európát átfogó gazdasági 
unióba lépett be, amely gazdasági potenciáljával csaknem az Egyesült Államok 
gazdasági erejével vetekedett, és a világ egyik legfontosabb gazdasági közösségé
vé nőtte ki magát. A csatlakozás azonban nem egy egyszerű és rövid folyamat 
eredménye volt: Hosszú évek kemény belpolitikai és kormányközi csatározásai 
után léphetett csak be a szigetország az Európai Közösségbe. Mind a Közösségen 
belüli tagállamok ellentétes táborainak egymással folytatott küzdelmei, mind pe
dig az Egyesült Királyság politikai pártjait, közvéleményét megosztó súlyos viták 
nehezítették a döntést.

Ahhoz, hogy jobban megérthessük ezeket az eseményeket, vissza kell nyúl
nunk egészen a második világháborút közvetlenül követő évekig, hogy megtudjuk, 
milyen irányban haladt a brit külpolitika, majd pedig az évtizedek során milyen 
érvek és ellenérvek ütköztek egymással a csatlakozást illetően.

A háborút követő évtizedben a brit külpolitikát hűen tükrözte Winston Chur
chill 1946-os zürichi beszéde amelyben az egykori miniszterelnök un. „három pó
lusú víziójában” vázolta a brit nemzetközi kötelezettségeket. Ebben a brit politi
kus azt a három, nem-kommunista erőközpontot emelte ki, amelyekben az Egye
sült Királyság elengedhetetlenül fontos nemzetközi szerepet játszott, és amely egy
ben a háború előtti hagyományos politika folytatását is jelentette:

- az Atlanti-térséggel fennálló különleges kapcsolat (USA, Kanada),
- a frissen megalakult Brit Nemzetközösség, és az egykori Brit Birodalomból
fennmaradt részek iránti elkötelezettség,
- Európa (mint harmadik erőközpont).
Az 1945 után hatalomra kerülő munkáspárti kormánynak komoly belső gazda

sági és pénzügyi gondokkal kellet szembenéznie (negatív fizetési mérleg, a tarta
lékjelentős mértékű leapadása, font-sterling válság, stb.). A megszorító intézkedé
seknek és a Marshall-segélynek köszönhetően azonban a ciklus végére sikerült a 
kormánynak növekedési pályára állítania a gazdasági életet, és lefektetni a jóléti 
állam alapjait. Az ötvenes évek relatív gazdasági fellendülést hoztak: javult a fize
tési mérleg, az ismétlődő font-sterling válság ellenére sikerült a Brit Nemzetkö
zösségen belül stabilizálni a pénzügyi helyzetet (ennek elérése érdekében azonban 
szigorú monetáris politikát alkalmaztak, amelynek bevezetését nem mindegyik tag
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állam fogadta kitörő lelkesedéssel).
A brit közvélemény figyelmét elsősorban a gazdasági stabilitás kötötte le. A 

háború után felnövekvő új nemzedék már nem ismerte a háború okozta megráz
kódtatásokat. A gazdasági növekedés, az életszínvonal növekedése és lélektani 
szempontból II. Erzsébet 1953. évi megkoronázása (amely sokak szerint egy új, 
dicsőséges korszak hajnalát jelentette, erősítve a patriotizmus szellemét és a nem
zeti öntudatot) következtében egy jóval pozitívabb jövőkép kezdett körvonalazód
ni. így érthető, hogy mind a közvélemény, mind a politikai elit óvatosan reagált 
minden olyan felkérésre az Európai Közösség részéről, amely szorosabb együtt
működést, pontosabban „a szabad kereskedelmi tevékenységek feladását” és egy 
szupranacionális intézményi rendszerhez való csatlakozást jelentett. Ez a vonako
dó magatartás az évtizedek folyamán gyakori jellemvonása maradt a brit Európa- 
politikának.

A hatvanas évek súlyos gazdasági, nemzetközi eseményei azonban arra döb
bentették rá az Egyesült Királyságot, hogy a lehetséges előnyöket és hátrányokat 
figyelembe véve, végül mégis felvételét kérje a Közös Piacba, és a tagság elnyeré
sével a hamarosan várható gazdasági növekedés mellett vállalja nemzeti identitá
sának, nemzeti szuverenitásának részleges feladását és annak Brüsszelbe való de
legálását is.

A témával kapcsolatos szakirodalom már részletesen bemutatta azokat a gazda
sági és politikai okokat, amelyek döntően befolyásolták Nagy Britannia csatlako
zását, így ebben a tanulmányban csupán néhány, általában minden szakértő által 
elfogadott magyarázatot szeretnék megemlíteni.

Az 1950-s évek során tapasztalható relatív gazdasági növekedés és a jóléti ál
lam megalapozása után az 1960-s éveket a többször ismétlődő font-sterling válság 
és a gazdaság szerkezeti-válsága jellemezte. A szigorú monetáris politika a font 
védelme érdekében csupán rövid távon bizonyult hatékonynak. A sorozatosan vissza
térő pénzügyi válságok az Egyesült Királyságon kívül a többi nemzetközösségi 
országot is súlyosan érintette és számos tagállamban nem-tetszést váltott ki. A ko
rábbi brit orientáltságot egyre inkább újabb, és jóval nagyobb piacok megszerzése 
váltotta fel (Ausztrália vasérc-exportjának nagy része ekkor már nem Nagy-Bri- 
tanniába került eladásra, hanem Japánba; Kanada dollár-alapú gazdasága egyre 
inkább az USA függvénye lett és a britek elvesztették elsőbbségüket stb.) Mind 
nyilvánvalóbb volt, hogy a Brit Nemzetközösség nem váltja be a hozzá fűzött re
ményeket.

Az 1956-os szuezi válság megmutatta, hogy Nagy Britannia többé már nem 
nagyhatalom és a két szuper-hatalom (USA és Szovjetunió) árnyékába került. A 
katonai beavatkozást egyébként nemcsak az USA és a Szovjetunió ítélte el, hanem 
számos nemzetközösségi tagállam is.
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Világszerte a hagyományos iparágak (szénbányászat, acélgyártás, textilipar, 
hajógyártás, stb.) fokozatosan háttérbe kerültek és az új, kevesebb nyersanyagot 
felhasználó iparágak (mint például az elektronika, finommechanika, számítástech
nika stb.) hódítottak teret. A fent említett valamennyi hagyományos iparág megta
lálható a szigetországban és több száz éves múltra tekintettek vissza. Érthető, hogy 
ezek visszaszorulása komoly gazdasági és foglalkoztatási gondot jelentett.

A legfontosabb és talán a vizsgált periódus szempontjából a legaktuálisabb érv 
azonban az volt, hogy a brit politikai elit nem kívánt kimaradni egy olyan gazdasá
gi formációból, amely a korábbi évek folyamán sokkal jobb eredményeket ért el 
mint Nagy Britannia, és félő volt, hogy ha kimaradnak Európa jövőjének formálá
sából, akkor a Közös Piac teljesítménye messze túlszárnyalja majd a szigetország 
gazdaságát, ugyanakkor a közös vámtarifa kirekesztő hatását a szigetország is 
megszenvedi.

„...Sem nekünk, sem pedig egyetlen egy európai nemzetnek sincs meg az a 
nagysága és hatalma, hogy garantálhassa teljes nemzeti szuverenitását és megfe
lelő tiszteletet vívhasson ki magának a nemzetközi porondon. ”2

Vagyis, az Egyesült Királyság is tagja kell, hogy legyen ennek a gazdasági in
tegrációnak, amely ugyanakkor a politikai integráció megvalósítását is jelenti az 
európai nemzetek között. Ez az alapvető tétel az Alsó Ház 1970. február 24-25-én 
tartott vitaülésén még világosabb lett. A három legfőbb politikai párt a már említett 
alapvető politikai kérdésben egyetértett. Edward Heath a hatalmon lévő konzerva
tív kormányzat miniszterelnöke az alábbiakban foglalta össze pártja és saját véle
ményét: „ A gazdasági szempontok kihangsúlyozása mellett a nemzetközi politika 
és nemzetközi szuverenitás még nagyobb hangsúlyt kapnak.... Tudom, hogy Nagy 
Britannia hozzájárulhat ehhez a folyamathoz, hogy még nagyobb egység jöjjön 
létre kontinensünkön. Szeretném, ha a jövő nemzedéke számára is nyitva állnának 
ezek a lehetőségek. Azt szeretném, ha Európa jövő nemzedékei is komoly hatással 
és befolyással rendelkezhessenek a világ többi részén is. ... A lehetőségeket kell 
figyelembe vennünk, amikor az európai politikát, mint egységet nézzük, mégpedig 
a politikai, társadalmi és gazdasági lehetőségeket: lehetőségeket abban, hogy részt 
vegyünk egy ilyen jelentős európai egység jövőjének a formálásában.... ”3

Mr. Harold Wilson munkáspárti vezető hasonló véleményének adott hangot: 
„A politikai progresszivitás egész története a nemzeti szuverenitás fokozatos fe l
adásának a története... A kérdés nem az, hogy a szuverenitást teljes mértékben, 
vagy részlegesen veszítjük-e el, hanem, hogy az adott állam kész-e feláldozni a

2. Kevin Jeffreys, Pamphlet, British Library, December 1993, Class: 382.9142, No.:BRI, 
Acc. No.: 0033881, рр>1-2

3. Uo.
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szuverenitását..., hogy bármely tervezett szuverenitásvesztés egy olyan világ irá
nyába való haladást jelentsen, amilyet mi szeretnénk... teljes határozottsággal kell 
belekezdeni (a tárgyalásokba), hogy sikereket érhessünk el, mivel úgy hisszük, hogy 
ez nemcsak Nagy Britannia érdeke, hanem Európáé is... "4

Jeremy Thorpe, a Liberális Párt vezetője szintén reményét fejezte ki az egysé
gesülő Európa megvalósításával kapcsolatban: „Szeretném látni azt az egyesült 
Európát, amely eddig szétszórt formában már kétszer borította lángba a világot. 
Szeretném látni amint ez az ország képességeit vegyíti Németország iparával és 
kitartásával, Franciaország polgári hagyományaival, a Benelux-államok toleran
ciájával és Olaszország művészi képességeivel. ” 5

Kevin Jeffreys Documents in contemporary History, Britain and European 
integration since the Second World War című pamfletjében egy meg nem nevezett 
kormánytaggal készített interjúból kiderül, hogy az Edward Heath vezette kor
mány milyen érveket hozott fel a tagság mellett, illetve hogyan prognosztizálta 
azokat a várható előnyöket és rövid távon bizonyos többletköltségeket, amelyek
kel a tagság együtt jár. A pamflet szerzője szerint a kezdeti időszakban gazdasági 
értelemben ára van a tagságnak, de az ezzel együtt járó előnyök ellensúlyozzák, 
sőt pozitív irányban billentik majd ki a mérleg nyelvét.

A kormány és a tagságot támogatók a következő gazdasági és politikai érveket 
sorakoztatták fel a tagság mellett:

1. Ahhoz, hogy a nyugat-európai tagállamok a gazdasági együttműködés feltét
eleit megvalósíthassák, a politikai integráció területén kell, hogy előrelépéseket 
tegyenek, és ez nagyobb egységet kíván. Ugyanakkor ez nyilvánvalóan több, mint 
egyszerű politikai lépések megtétele a védelem megszervezése és a nemzetközi 
ügyek intézése terén.

Nagy Britannia többé már nem nagyhatalom, hanem egy közép-hatalom a többi 
között, az egységes Európa azonban világhatalom lehetne. Csupán maga a Közös 
Piac -  a Hatok -  jelenthetnek komoly súlyt a nemzetközi porondon. Nyilvánvaló 
módon az új tagokkal ez az erő csak növekedne.6

A következő táblázat a nyugat-európai országok lakosság szerinti eloszlását 
tükrözi 1968-as adatokat figyelembe véve:

4. Uo.
5. Uo.
6. Kevin Jeffreys, pp.:5-6
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Ország
USA 
Japan 
A Hatok:
Németország
Franciaország
Olaszország
Hollandia
Belgium
Luxemburg
Összesen:
Egyesült Királyság

1968-as adatok (millió fő)
201.2
101.1

60.2
50.1
52.9
12.7
9.6
0.3

185.9
55.4

Ez a táblázat azt is jelzi, hogy az Egyesült Királyság, Nyugat-Németország, 
Franciaország és Olaszország egyforma paraméterekkel rendelkeznek. Egy kibő
vített Közösségben így nem lenne arra mód, hogy egy vagy akár két állam sajátít
hatná ki a hatalmat a közösségen belül.

2. Az érvek másik csoportja gazdasági természetű volt.
A következő táblázat az egyes közösségi tagállamok és az Egyesült Királyság 

GNP-ben mért gazdasági erejét mutatja.
A gazdasági erő 1968-as adatokat Figyelembe véve:

Ország Össze GNP GNP per fő
$000 millió $

USA 880.8 4380
Japan 141.9 1400
Németország 132.5 2200
Franciaország 126.6 2530
Olaszország 74.8 1390
Hollandia 25.2 1980
Belgium 20.7 2160
Luxemburg 0.8 2300
Összesen 380.8 2040
Egyesült Királyság 103.0 1850
Norvégia 9.0 2360
Dánia 12.4 2540
ír köztársaság 3.0 1020
Összesen a tagjelöltek 127.4 1902
A tagjelöltek és közösségi 

tagállamok együttesen: 508.0 2009
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Egy kibővített Európai Közösségnek már jóval közelebb áll a gazdasági ereje 
az USA teljes GNP-hez.7

A tagságot ellenzők azt a kérdést vetették fel, hogy vajon a Közös Piacnak és 
ezen belül az Egyesült Királyságnak miért lenne érdeke olyan gazdasági teljesít
ményt nyújtania mint az Amerikai Egyesült Államoknak, és felvennie a versenyt 
egy olyan szövetségessel, amelyik sokkal nagyobb gazdasági potenciával rendelke
zik, ugyanakkor amellyel hosszú évszázadok óta szoros gazdasági és politikai kap
csolatot tartott fenn, nem is beszélve a szoros kulturális és nyelvi kapcsolatokról?

A probléma gyökere, a kormány szerint, elsősorban gazdasági jellegű volt. A 
szigetország lépést próbált tartani az új kor követelményeivel, és megpróbált kor
szerű technikákat alkalmazni és teret engedni az új iparágaknak. Az Egyesült Ki
rályság azonban hagyományos apparátusra építette modern gazdaságát, miközben 
egyre inkább függvénye lett az amerikai gazdaságnak a korábbi segélyek, kölcsö
nök és amerikai befektetések miatt. Nagy Britanniában az amerikai tőke a brit ipar 
több mint 10%-át tette ki 1970-re, és mivel ezek a cégek a legdinamikusabban 
fejlődő iparágakban voltak megtalálhatók, ez a brit export 18%-át jelentette és 
egyre növekvő tendenciát mutatott (a brit autóipar több mint fele például ekkor 
már amerikai tulajdonban volt).8

A hazai ipar nem tudta felvenni a versenyt a külföldi gigantikus vállalatokkal 
szemben. Az amerikai belső piac 50%-kal nagyobb vásárló erőt képviselt mint az 
egész nyugat európai piac együttvéve. Ilyen nagy belföldi piaccal az amerikai cé
gek erőt és dinamizmust jelentettek, amit a külföldi piacokon is éreztettek, és ami
vel a kisebb volumenű nemzeti cégeknek nehéz volt egyedül felvenni a versenyt.

A magas technológiát igénylő iparágaknak óriási összegeket kellett fordítaniuk 
a fejlesztésre és kutatásra, és ennek feltétele olyan nagy piac létrehozása volt, amely 
mellett megfelelő arányban lehetett pénzösszegeket kutatás-fejlesztésre fordítani.

Azonban nemcsak az volt a cél, hogy megfelelő közös ipari hatalmat tudjanak 
létrehozni, hanem az is, hogy a pénzügyi élet feletti ellenőrzés is közösségi kézbe 
kerülhessen. Nyugat-Európa pénzügyi rendszere szorosan kapcsolódott az USA 
dollár alapú rendszeréhez, és egyre nagyobb mértékben uralta az amerikai monetá
ris politika. Mivel egy ország sem élvezhette már a teljes gazdasági függetlensé
get, az egymásrautaltság és az ebből fakadó együttműködés könnyebben meghoz
hatta az európai államok közös függetlenségét.

A politika elit egy jelentős része tehát úgy gondolta, hogy ha a brit ipar egyre 
inkább az atlanti térség befolyása alá kerül, akkor gazdasági függetlenségét telje
sen el fogja veszíteni. Mivel a legtöbb nyugat-európai ország hasonló problémák
kal küszködött, az együttműködés elengedhetetlennek látszott.
7. táblázatok uo.
8. Kevin Jeffreys, p.: 6
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A kormány elképzelései szerint ezt a problémát három lépcsőben lehetett megol
dani:

Először is az egyes kormányoknak kellett volna lépéseket tenni egy egységes hi
vatalos politika létrehozására a kutatás-fejlesztés területén.

Másodsorban un. Európa-alapú társaságokat kellett volna létrehozni, amelyek si
keresen vehették fel a versenyt a gigantikus amerikai vállalatokkal szemben. Ez rész
ben a törvényes akadályok eltávolítását igényelte, ahhoz, hogy az európai tagállamok 
területén minél könnyebben lehessen közös vállalatokat létrehozni.

Harmadsorban pedig Nagy Britannia csatlakozás esetén döntő szerepet játszha
tott, hiszen a szigetország is rendelkezett néhány olyan iparággal, amelyek korszerű
nek számítottak, mint például űrfelszerelések és számítógépek készítése. A brit ipari 
teljesítmény nélkül Európa sem lett volna képes sikeresen felvenni a versenyt az 
amerikai gazdasági hatalommal szemben.

Ha Nagy Britannia nem csatlakozik a Közösségekhez, akkor csak mélyíti az ame
rikai gazdasági befolyást és ellenőrzést a szigetország és Európa felett. Ez nyilvánva
lóan nem egy, az amerikai befolyás elleni kampány kezdete, de tény az, hogy a kap
csolatot Amerika és Európa között nem két egyenlő rangú partner közötti együttmű
ködés jellemezte egyenlő feltételekkel, hanem alá-főlé rendeltség.

A brit kormány véleménye tehát az, hogy Nagy Britannia és a Hatok közötti szo
rosabb együttműködés elengedhetetlen, és ha Nagy Britannia nem csatlakozik a Kö
zösséghez, akkor a kimaradás legnagyobb kárvallottja csak az Egyesült Királyság 
lehet. A Hatok már jóval nagyobb progresszivitást értek el, és jobban meg volt ala
pozva a jövőjük. A szigetország már egyre nehezebben tudott lépést tartani a szom
szédos országok korszerűsítéseivel és technológia fejlesztéseivel, miközben az egyre 
jobban tért hódító új iparágak jelentették a magas technológiát és magasabb kereseti 
lehetőségeket is. Az a veszély fenyegethette a brit gazdaságot, hogy a régi, hagyomá
nyos iparágak vegetálnak tovább, alacsony növekedési ütemmel, alacsony profittal 
és viszonylag alacsony kereseti lehetőséget biztosítva az ott dolgozók számára.

A csatlakozás mellett érvelők szerint az adott ipari hatékonyság összehasonlítása 
szintén jól mutatja a szigetország és a Hatok közötti gazdasági különbségeket.

A következő táblázat az egy főre jutó értéktöbblet kapott eredményeit mutatja. 
Ezek alapján 1962-ben Nagy Britannia még éppen tartotta az EEC átlagot, 1968-ra 
azonban már jócskán elmaradt ettől:
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Bruttó értékhozam tényköltsége per fő (USD-ban):
Ev 1962 1968

Franciaország 3800 6100 +60%
Hollandia 2900 5300 +83%
Németország 3100 4800 +55%
Belgium 2800 4400 +57%
Olaszország 1900 3200 +68%
EEC átlag 2900 4700 +62%
Egyesült Királyság 2700 3400 +26% USA dollár9 10 11

Roy Jenkins szerint gazdasági kényszerűség egy ilyen jelentős piacra való be
jutás, az új iparágak meghonosítása és a technológiai fejlesztés: „ Ha a legprospe
rálóbb iparágakat vesszük figyelembe, akkor ezek az iparágak, amelyeken remé
nyeink szerint növekedésünk nyugszik két szempontból is fontosak:

-Először is olyan iparágak, amelyek nagy és egységesített piacot igényelnek. 
Szükségük van erre a jelentős kutatás-fejlesztéstől való függőség miatt, és mert 
attól függetlenül, hogy széles körben állítanak elő, vagy specializálódnak a terme
lést illetően, a volumen-gazdaságosság nagy fontossággal bír számukra. 

-Másodszor pontosan ezekben az ágazatokban kardoskodik a vezetés a brit 
tagság mellett. ”'°
1970 októberében komolyabb tárgyalások vették kezdetüket az Egyesült Ki

rályság és a Hatok között. A legjelentősebb változás a francia fél magatartásában 
következett be: De Gaulle korábbi angol-szász ellenességét most felváltotta 
Pompidou miniszterelnök jóval nyitottabb politikája.11 Nyilvánvaló volt, azonban, 
hogy az egyéni megítélés mellett többet nyomtak a latban azok a változások, ame
lyek a Közösségen belül következtek be:

- A nyugat-német kormányzat Ostpolitik programját a franciák megdöbbenés
sel fogadták. Nyugat-Németország nagy vonzerőt gyakorolt a keleti régiókra. Kap
csolatot épített a Szovjetunióval, Lengyelországgal és Csehszlovákiával. A francia 
kormányzat úgy vélte, hogy a brit csatlakozással lehetne egyensúlyt teremteni a 
Közösségen belül.

9. Kevin, p.:7
10. Kevin p.:8
11. A francia külügyminisztérium az 1970 október 14-én tartott brüsszeli csúcstalálkozó 

után többször is hangsúlyozta, hogy „nincs olyan tagja a francia konnánynak, ...akik 
közül egy tisztán politikai alapon tartott szavazáskor ne emelné fel mindenki kezét a brit 
tagság mellett”, (There is not a member of the French Cabinet... who if asked to vote 
on purely political grounds today would not raise his hand in favour of British entry.” 
{The Economist, 24 October 197Í, Yes it has changed since de Gaulle went, p.: 34)
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- 1970-re az Európában állomásozó amerikai haderőt jelentősen lecsökkentet
ték, vagyis elengedhetetlenül szükség volt a szigetország haderejére (ez a tény 
háttérbe szorította a franciák félelmét és irigységét a brit űrtechnikával és nukleá
ris fegyverzettel szemben).

- A brit gazdasággal való együttműködés és a technikai újítások közös alkalma
zása is könnyebben valósulhatott meg akkor, ha az Egyesült Királyság is a Közös
ségbe kerülhet (így sikeresebben lehetett ellensúlyozni az amerikai és japán tech
nikai fölényt).

- És végül, de nem utolsó sorban, az „amerikai kulturális offenzíva” káros hatá
sait is ellensúlyozhatják azzal, ha egy hagyományokhoz ragaszkodó taggal is kibő
vülhet a Közös Piac. 12

A kormány szerint ezen érvelések figyelembevételével Nagy Britanniának semmi 
esélye sem volt arra, hogy megőrizhesse nemzeti függetlenségét. A megosztott, 
ugyanakkor közösen birtokolt teljes függetlenség a gazdaság, a pénzügy és politi
ka terén a megoldás, amelyekben Nagy Britannia is ugyanolyan beleszólással ren
delkezik. Vagyis hosszú távon a szigetország számára mérhetetlen előnyöket biz
tosíthatott a közösség, még akkor is ha rövidtávon alapvető problémák és hátrá
nyok is érték az országot.

A csatlakozást ellenzők egyik legismertebb érve az volt, hogy a már szerintük 
jól működő szabad kereskedelem a brit nemzetközösségi országokkal csorbát szen
vedne, ha az Egyesült Királyság a Közös Piac tagállamává válna. Szerintük Nagy 
Britannia számára elengedhetetlenül fontosak az olcsó, nemzetközösségi orszá
gokból származó nyersanyagok, ugyanakkor a szigetország export termékeinek 
biztosítanak megfelelő piacot. A nemzetközösségi országok közötti vámtarifa ked
vezmények pedig még olcsóbbá teszik a kereskedelmet.

Pénzügyi szempontból is fontosabbnak tartották a nemzetközösségi preferenci
ákat: Kanada kivételével a sterling volt a pénzügyi rendszer alapja, és a többi or
szág valuta betéteit (magán és állami) londoni bankokban tartották. Ezek összege 
1971-ben összesen 3.5 billió font volt. A tagországok főleg font-sterlingben bo
nyolították le kereskedelmi tevékenységeiket, illetve tartották bank betétjeiket.13

A csatlakozást támogatók azonban azzal érveltek, hogy a Nemzetközösség már 
rég nem bír azzal a jelentőséggel, mint korábban. A The Economist című gazdasági 
hetilap szintén osztotta a csatlakozást támogatók véleményét. A lap szerint a 32 füg
getlen tagországból álló Brit Nemzetközösség, a társult országokkal együtt is a világ 
össz-kereskedelmének csupán 20%-t tette ki, és ennek is csupán negyede történt a 
tagországok között. Ami Nagy Britanniát illeti a The Economist szerint az 1960-as

12. Uo.
13. The Economist, 9 January, 1971, Commonwealth myths and facts, p.:56.
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években a szigetország kereskedelmi tevékenysége főleg az európai országok irányá
ban növekedett. 1958-ban a brit export 37%-a a nemzetközösségi tagországokba tör
tént, ez 1971-re 20%-ra csökkent. 1970-re Nagy Britannia saját kereskedelme jóval 
nagyobb mértékben bővült a nyugat-európai országokkal, mint bármely más régióval 
-  mégpedig 70%-kal 1958 és 1968 között.14 Miután a szigetország piaca nem bővült 
olyan ütemben, hogy a nemzetközösségi országok nyersanyag-, félkész- és készter
mék exportjának megfelelő felvevő piaca legyen, új és nagyobb lehetőségeket bizto
sító piacokat kellett felkutatni. A Nemzetközösségen belüli kereskedelem további 
hanyatlását felgyorsította az a tény is, hogy a nemzetközösségi preferencia rendszer 
sem volt képes felvenni a versenyt a globális vámtarifa rendszerrel, a GATT-al.

Másrészt, annak ellenére, hogy néhány ország kilépett a Nemzetközösségből, a 
preferencia rendszer tovább működött. Dél Afrika például a kilépés után még tíz 
évig élvezhette a Nemzetközösségi kereskedelmi egyezmények előnyeit, ugyanak
kor még mindig szüksége volt „a ceyloni teára, a zambiai rézre és nigériai olaj
ra”}5 A csatlakozást támogatók azonban egy szempontból mindenképpen előnyös
nek tartották a nemzetközösségi kapcsolatokat. Ha Nagy Britannia belép a Közös 
Piacba, nemzetközi kapcsolatai és hagyományosan szabad kereskedelmi politikája 
arra fogja bátorítani a tagállamokat, hogy nagyobb hozzáférést biztosítsanak a nem
zetközösségi országok termékei számára.

Azonban három további probléma merült fel minden egyes találkozás során, 
amelyek komoly vitákat kavartak a tagságot ellenzők és a csatlakozást támogatók, 
illetve a szigetország és a Hatok között. Az egyik Új Zéland volt, amely tejtermé
keinek jelentős részét Nagy Britanniába exportálta, s ez olcsósága miatt versenyt 
teremtett a drágább közösségi termékekkel szemben. A másik a Nemzetközösségi 
Cukor Egyezmény, amely a karibi térséget érintette, és végül Hongkong verseny- 
képes ipara (főleg textilipara) miatt.16

Csatlakozás-pártiak azzal érveltek, hogy ezek a gondok egyes egyezmények 
lejártával, illetve a Közösségek kedvezményes tarifacsomagjainak a bevezetésé
vel majd megoldódnak, hiszen a francia gyarmatokat is bizonyos kedvezmények 
illették meg.17 Mindenesetre a nemzetközösség problémája a tagságot ellenzők 
érveinek számát gyarapította, akik szerint a preferencia rendszer megfelelő módon 
működött, és ennek háttérbe szorítása fontos, tekintélyes mennyiségű és olcsó nyers
anyagtól vonhatja meg az anyaországot.

14. The Economist, 28 November 1971, Commonwealth and common market: the issues, p.:66
15. The Economist, Commonwealth myths and facts
16. Ibid.
17. PBO, London, PREM11/2133, Macmillan to Thomeycroft, President ofthe Board of 

Trade, 15 July 1957.
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A csatlakozás-pártiak szerint a következő tíz év során Nagy Britannia tagság
ból adódó legnagyobb előnye a gyors gazdasági növekedés. Ez egyrészt azzal ma
gyarázható, hogy egy közel 350 milliós piacon forgalmazhatja majd export termé
keit, és mint kapu Európára, jóval nagyobb volumenű külföldi (főleg amerikai és 
japán) befektetésekre számíthat. A kormány szerint rövid távon hátrányosan érint
hetik az országot a magasabb megélhetési költségek és a valószínű fizetési-mérleg 
hiánya. Többek között ez az egyik legnyomósabb érv a csatlakozást ellenzők köré
ben. Szerintük a már korábban említett fizetési mérleghiányt és magasabb költsé
geket csak fokozhatja a kereskedelmi egyensúly felborulása. A Közös Piac tagor
szágai ezen a területen már korábban is jobb mutatókat tudtak produkálni, ugyan
akkor a brit ipar számára is komoly versenyt jelentettek. A csatlakozással, szerin
tük, ez a folyamat felgyorsulhat, és még kedvezőtlenebbül érintheti a brit gazdaság 
teljesítő képességét és ronthatja külkereskedelmi mérlegét.

A következő táblázat a Hatok és Nagy Britannia gazdasági növekedését mutat
ja 1958-1968 között:

1958 1968 % növekedés
Franciaország 1182 2537 +115
Hollandia 845 1982 + 135
Németország 1080 2201 + 104
Belgium 1158 2154 +86
Olaszország 598 1390 + 132
Luxembourg 1402 2254 +61
EEC átlag 955 2040 + 114
Egyesült Királyság 1248 1859 +49
Forrás: European Communities Statistical Office18 % növekedés (USA dollár)

Nyilvánvaló, hogy a Hatok gazdasága jóval dinamikusabban fejlődött mint Nagy 
Britanniáé, és az előrejelzések szerint a szakadék a Hatok és a szigetország között 
csak tovább tágulna. Az árnövekedést illetően NB viszont az átlagot produkálta:

Fogyasztói árak növekedése 1958 és 1968 között % többlet
Franciaország 45.0
Hollandia 38.9
Olaszország 18.6
Egyesült Királyság 35.2
Belgium 26.7
Nyugat-Németország 25.3
Luxemburg 22.0
National Institute Economic Review.In Kevin, p.:30 18
18. In Kevin Jeffreys, p.: 15
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A GNP átlagos évi növekedése per fő, 1958-1967, konstans árak mellett - %
Olaszország 4.8
Franciaország 3.9
Belgium 3.8
Németország 3.7
Hollandia 3.3
EEC átlag 4.6
NB 2.5

Parlamenti Fehér Könyv: 'An Economic Assessment’ in Kevin p.:30

Az OECD előrejelzése szerint NB 37% míg a Hatok 67% ossz növekedésre 
számíthattak a következő tíz évben, vagyis , a csatlakozás-pártiak meggyőződése 
szerint, NB és Nyugat-Európa között tovább mélyülne a szakadék az életszínvonal 
tekintetében.

Az átlag brit állampolgár és az ellentábor úgy értékelte, hogy bár mindez igaz, 
az árak Nagy Britanniában azonban eleve alacsonyabbak voltak, vagyis az adott 
életszínvonal jobb, mint ahogy az annak tűnt. A kormány szerint ezek a feltételezé
sek nem kellően megalapozottak, hiszen nem vették figyelembe a több évtizedes 
hazai átlagot és nemzetközi összehasonlításban pedig jóval összetettebb és bonyo
lultabb volt a probléma, mint ahogy azt az ellenzék kezelte.

A csatlakozás-pártiak további érve az volt, hogy a brit ipar úgy tudná növelni 
befektetéseit, ha többet tudna exportálni, a hazai piactól függetlenül, és ezt nyílván 
már több cég meg is tette. Mivel azonban általában az export kereskedelem jóval 
bizonytalanabb mint a hazai eladások, a legtöbb cég befektetési programját jobban 
szerette az otthoni piacon várható tendenciákra alapozni. A Közös Piac alapvető jel
lemzője az, hogy a cégek a Közösségek egész területét hazai piacnak tekinthették. 
Már létrejött a teljesen tarifa-mentes kereskedelem a Közösségen belül, és a közössé
gi törvények és intézetek úgy működhettek, hogy már nem állt útjukban semmi olyan 
akadály, amely gátolhatta a cégek szabad működését az egész régióban.

Mivel a Hatok gazdasága gyorsabban növekedett mint Nagy Britanniáé, nyil
vánvaló volt, hogy a brit ipar a Közösségen belül is gyorsabb növekedést mutató 
hazai piacot tudna teremteni. Ez, véleményük szerint, jobban bátorítaná az ipari 
befektetéseket. „Az a tudat, hogy az európai piacon belül, minden fajta akadály 
fokozatosan megszűnik és soha többé nem kerül ismét bevezetésre, az üzleti élet 
vezetői szerint hosszú távon fog  biztonságot nyújtani, amely ahhoz szükséges, hogy 
növelje bizalmukat befektetéseik iránt, s így garantálhassák a folyamatos növeke
dést, nagyobb hatékonyságot és növekedő versenyképességet. ” 19

19. Uo.
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Ha az Egyesült Királyság kimaradna, akkor csak a külső közös vámtarifán ke
resztül kereskedhetne a Hatokkal, míg vetélytársa, Nyugat-Németország a vámte
rületen belül. Ennek eredményeként a 11%-os külső tarifák helyett 22%-os tari
fákkal kellene számolniuk, a gépjármüvek esetében 9% helyett 15%-ra, az elektro
technikai és textilipari termékeket illetően pedig 9%-ról 20%-ra történő emelke
désre lehetne számítani.

A már meglévő akadályok átugrása érdekében a brit iparnak a Közös Piacban 
kellene gyárakat létesítenie. Az ellentábor szerint ez valóban profitbevételt jelen
tene az ország számára, de ugyanakkor jelentős veszteségeket is okozhatna, főleg 
a munkaerő szempontjából, mivel odahaza megnövelné a munkanélküliséget.20

A Fehér Könyv szerint azonban egy gyorsabban bővülő piac a brit ipart olyan 
lehetőségekkel láthatja el, amellyel nem rendelkezett a háború után (elsősorban 
magas színvonalú befektetés új üzemek létrehozására és felszerelés terén). Ilyen 
beruházás növelné a brit ipar versenyképességét, nemcsak a Hatokhoz való viszo
nyában, hanem a világ többi részéhez képest is, ugyanakkor új munkahelyeket is 
teremtene.21

A tagságot ellenzők körében, a már említett nagyfokú külkereskedelmi mérleg
hiánytól való félelem mellett, a másik legnyomósabb érv a brit költségvetési hoz
zájárulás túlzottan nagy mértéke. A közösségi agrár politika szerint a közös költ
ségvetéshez hozzájáruló tagállamok összköltségének egy jelentős hányadát a nem
tagországokból importált élelmiszertermékekre kivetett vám jelentette. Mivel Nagy 
Britannia Nyugat-Európa legnagyobb élelmiszerimportőre volt, a csatlakozást el
lenzők túlzott mértékűnek tartották a brit költségvetési hozzájárulás mértékét. Sze
rintük a brit gazdasági teljesítmény és a hozzájárulás nem állt egyenes arányban 
egymással.22

A brit költségvetési hozzájárulás mértékét a Heath-kormányzat is soknak tar
totta, de úgy gondolták, hogy a tagsággal együttjáró hosszútávú előnyök ellensú
lyozzák majd a rövidtávú költségeket.

20. A tagság elnyerése utáni első évek során a szigetország számos gazdasági nehézség
gel találta magát szembe. Ezek közül az egyik legszembetűnőbb jelenség az egyre 
nagyobb ütemben növekvő munkanélküliség, és az ezzel járó sorozatos sztrájkok vol
tak. (The Economist, 21 December 1974, Employment, Every little helps, p./ 21 De
cember 1974, Unemployment, p.: 84)

21. Kevin, p.: 16
22. What 1992 Really Means: Single Market or Double Cross?, by Dr. Burkitt and Mr. 

Baimbridge, both of Bradford University, published by the British Anti-Common 
Market Campaign, c/o 81 Ashmole Street, London SW8 INFp.: 9-11
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További statisztikai adatokat lehetne felsorakoztatni, illetve táblázatokkal il
lusztrálni a főbb politikai pártok, a kormány és a csatlakozást támogatók érveléseit 
a tagság mellett, és az ezzel párhuzamos ellenérveket, de nyilvánvalóan kiderül, 
hogy az adott gazdasági, belpolitikai és külpolitikai körülmények között Nagy Bri
tanniának nem volt más választása. A belpolitikai változások (Edward Heath csat- 
lakozást-pártoló politkája, a pártok többségi igen válasza) illetve a külpolitikai 
viszonyok (az USA konzervatívabb, zártabb politikája, a Brit Nemzetközösségen 
belüli gyengülő kapcsolatrendszer, a nyitottabb és befogadóbb Közös Piac) együt
tes hatása mellett a legnagyobb súlyt a gazdasági kényszerűség nyomta a latban.

Bár a vizsgált időszakban a következő évtizedre prognosztizált várható ered
mények és hátrányok nem minden esetben fedték a valóságot, sőt bizonyos esetek
ben a tények manipulációja is előfordult, az általános tendenciákat figyelembe 
véve, mégis úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságnak nem volt más alternatívája.

Az 1973-as csatlakozás után nem minden alakult úgy, ahogy azt a Heath-kor- 
mányzat és a közvélemény nagy része várta. Az 1970-es évek súlyos gazdasági 
válságai, a Közösség rosszul működő agrár-politikája, az egyre növekvő munkanél
küliség sokakban mély csalódottságot és komoly kritikát váltott ki a közösség mű
ködését illetően. Az 1980-as években ez az ellenérzés Margareth Thatcher minisz
terelnöksége idején harcias nemzetvédelembe és Európa-ellenességbe csapott át.

A csatlakozás-pártiak kiálltak a már említett érveik mellett, egy dolgot azonban 
ők is elismertek: a Heath-kormányzat többet ígért, és gyorsabb felzárkózást, mint 
amennyit a realitások lehetővé tettek.
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Résumé

Robert Balogh: The antecedents of the accession of the United Kingdom to 
the European Community

The accession of the United Kingdom to the European Community was not with
out a hitch. As far as the home affairs are concerned, politicians worrying about 
the British Commonwealth and exaggerating the British imperial traditions were 
dubious about the accession. For a long time, the French were also sceptical about 
the intention. Some scepticism was experienced from the Germans’ side. With the 
French and German reservations having faded away, the relative downfall of the 
economic indexes convinced the British themselves about the importance and pos
sible advantages of the accession. The paper, based on the documents of the inter
nal debates and the statitic indexes of the British national economy, describes the 
process which led to the accession of Great Britain to the European Community.
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