Raport rynkowy
Rozwój infrastruktury w północnej
Norwegii
Norwegia wiąże duże polityczne ambicje z rozwojem regionów północnych. W ciągu
najbliższych 20-30 lat mają tam mieć miejsce znaczące inwestycje, a w odniesieniu do
norweskiej polityki północnej panuje powszechna zgoda. W raporcie na temat regionów
północnych norweski rząd przedstawia ambitne cele w związku z promocją obszarów
położonych na północy w ciągu najbliższych 20-30 lat. Nacisk kładzie się na politykę
zagraniczną, a ponadto dużą rolę przywiązuje się do sposobu, w jaki północne obszary mogą
wnieść swój wkład w pracę i tworzenie wartości na poziomie całego kraju.
Dzięki polityce północnej Norwegia chce w dalszym ciągu zapewniać pokój i stabilizację w
północnych regionach, uczestniczyć w zrównoważonym zarządzaniu zasobami oraz
wzmacniać współpracę międzynarodową i międzynarodowy porządek prawny.
W ciągu ostatnich lat wiele spraw wyjaśniło się w północnych regionach, przede wszystkim
w związku z podziałem wód Morza Barentsa między Norwegię a Rosję. Intensywnie
koncentrowano się na zdobywaniu kompetencji w sektorze rybołówstwa i energetyki oraz na
tworzeniu gruntu pod nowe gałęzie gospodarki. Norwegia prowadzi też coraz aktywniejsze
działania dyplomatyczne w regionach północnych, a polityką dotyczącą tych obszarów
kieruje norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Raport rządu na temat regionów północnych wyjaśnia strategiczne wybory w zakresie
polityki północnej. Konkretne projekty, które realizowane są właśnie teraz, to zakup nowego

statku badawczego przystosowanego do płynięcia przez wody pokryte lodem oraz budowa
nowej placówki granicznej w Finnmarku przy granicy z Rosją. Złagodzenie wymogów
wizowych między Norwegią a Rosją ma się przyczynić do wzrostu aktywności w ruchu
transgranicznym. Powstał nowy system nadzoru, Barents Watch, który ma być dalej
rozbudowywany. Planuje się stworzenie funduszu inwestycyjnego w oparciu o północną
Norwegię. Będzie on przeznaczony na innowacje i zakładanie przedsiębiorstw.
Rząd norweski wskazał północne regiony jako najważniejszy ze swoich celów w polityce
zagranicznej. Rząd przedstawił następujące główne zagadnienia odnośnie do polityki w
zakresie regionów północnych: wzmożona współpraca z Rosją, wyjaśnienie kwestii
norweskich granic na morzu i szelfie kontynentalnym. Według rządu stworzono podstawy do
dalszego rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzenia wartości na lądzie i na morzu.
Morze Barentsa uznawane jest za nowy europejski region pozyskiwania energii, istnieją tam
dobre perspektywy w związku z wydobyciem minerałów, a poza tym przybiera na sile
żegluga dalekomorska na wodach północnych i arktycznych.
Koncentracja na regionach północnych to norweska polityka narodowa, w której uczestniczą
w szerokim zakresie zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Pożądane jest włączenie w
nią środowisk z obszaru całego kraju.

