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Wskaźnik sald operacyjnych netto:  
zniekształcony wskaźnik korzyści płynących z 
budżetu UE dla danego państwa 
członkowskiego
Z obliczeń dotyczących operacyjnego salda budżetowego wynika, że wydatki UE to gra o sumie zerowej. Ta 
cecha jest niezgodna z głównym argumentem, że wydatki UE tworzą europejską wartość dodaną. Tak więc 
przyjmowanie prostych sald operacyjnych netto jako wskaźnika „korzyści netto” dla danego państw a 
członkowskiego z działalności fiskalnej Unii może prowadzić do mylących wyników, jak wykazano w poniższych 
punktach argumentacji. 

Po pierwsze, wydatki na poziomie UE mogą mieć większą wartość dodaną w stosunku do wydatków na poziomie  
państw członkowskich ze względu na korzyści skali (tj. tańsze dostarczanie dobra publicznego na poziomie  
centralnym) oraz efekty progowe (tj. niedostarczenie pożądanego dobra publicznego na poziomie państw  
członkowskich ze względu na ograniczenia budżetowe). Podobnie, wartość dodana dla Unii może być tworzona 
dzięki transgranicznym skutkom funduszy UE. Takie pozytywne efekty zewnętrzne wynikają z oddziaływania 
zewnętrznego (rozprzestrzeniania się wiedzy) i efektów drugorzędnych wynikających z większego handlu 
transgranicznego lub inwestycji pochodzących z pierwotnego państwa członkowskiego będącego 
beneficjentem. 

Po drugie, niektóre rodzaje wydatków UE, takie jak wydatki zewnętrzne, nie są przydzielane bezpośrednio 
państwom członkowskim i w związku z tym są całkowicie nieobecne w obliczeniach operacyjnego salda 
budżetowego. Wydatki zewnętrzne mogą potencjalnie przynieść korzyści wszystkim państwom członkowskim 
(np. poprzez zwiększenie wymiany handlowej czy zmniejszenie kosztów migracji). 

Po trzecie, nawet jeśli fundusze mogą być przyznane z dostateczną pewnością odbiorcy mającemu siedzibę w 
państwie członkowskim, nie jest oczywiste, które państwo członkowskie w praktyce ponosi pełne koszty rent 
ekonomicznych z tych funduszy. Na przykład znaczna część funduszy w obszarze spójności napływających do 
regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo trafia do przedsiębiorstw wielonarodowych z siedzibą w innych 
państwach członkowskich, a w ramach tych przedsiębiorstw renty są dzielone w dalszej kolejności między kapitał 
i siłę roboczą pochodzącą z różnych państw członkowskich. W związku z tym korzyści płynące z danego funduszu 
niekoniecznie pozostają w pełni w kraju, do którego są przypisane, jednak w ramach operacyjnych sald 
budżetowych wszystkie świadczenia z funduszu zadeklarowane są dla państwa członkowskiego, na rzecz którego 
dokonywane są płatności. 

Po czwarte, w przeszłości unijne transfery pomogły wspólnocie europejskiej osiągnąć istotne sukcesy w 
integracji. Na przykład Fundusz Spójności był wykorzystywany jako ważne narzędzie do osiągnięcia 
jednomyślności w sprawie traktatu z Maastricht. Działania na rzecz głębokiej integracji, możliwe dzięki 
wydatkom UE, przynoszą korzyści całej Unii, ale nie znajdują odzwierciedlenia w operacyjnych saldach 
budżetowych. 

Wreszcie, mimo że operacyjne salda budżetowe opierają się na (częściach) podstawowego budżetu UE, Unia 
dysponuje kilkoma dodatkowymi instrumentami (np. Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Mechanizm 
Stabilności). Te dodatkowe instrumenty są istotne z ekonomicznego punktu widzenia, ale nie są w żaden 
sposób odzwierciedlone w operacyjnych saldach budżetowych. 
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Przykład: zasięg funduszy strukturalnych 
Przedsiębiorstwo realizujące duży projekt infrastrukturalny finansowany z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych może zatrudniać zarówno pracowników lokalnych, jak i zagranicznych. Przedsiębiorstwo to 
może należeć do innych firm zlokalizowanych w państwach członkowskich UE innych niż region objęty polityką 
spójności. Duży projekt infrastrukturalny z pewnością korzystnie wpłynąłby na wzrost gospodarczy 
regionu docelowego, ale zyski i płace generowane w trakcie realizacji projektu trafiłyby również do 
zagranicznych pracowników i właścicieli firmy wykonawczej, którzy mogą mieszkać za granicą. Kwestia, 
czy właściciele przedsiębiorstw skorzystaliby z transferów na rzecz przedsiębiorstw dzięki wyższym zyskom, czy 
to pracownicy międzynarodowi korzystają z transferów dzięki wyższym płacom, nie jest oczywista i ma związek 
ze względnym nasileniem popytu i podaży. Warunki rynkowe także przynajmniej częściowo decydują o tym, czy 
lokalne lub zagraniczne przedsiębiorstwa wygrywają transfery. 

Ogólnie rzecz biorąc, ze względu na stosunkowo słabiej rozwinięte możliwości regionów objętych polityką 
spójności znaczna część ich funduszy unijnych zostanie prawdopodobnie wykorzystana przez 
przedsiębiorstwa należące do innych państw członkowskich. Jak pokazano na wykresie 1, odsetek zdobytych 
zamówień przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich jest najniższy w Hiszpanii 
(1,5%), a następnie w Zjednoczonym Królestwie (2,4%), Niemczech (3%) i we Włoszech (5,4%). Odsetek ten jest 
najwyższy w małym państwie, jakim jest Luksemburg (82%), a następnie w Belgii (43%), gdzie mieści się wiele 
instytucji UE. W mniej zamożnych państwach członkowskich, Rumunii i Bułgarii, odsetek ten utrzymuje się na 
średnim poziomie (odpowiednio 16,3 i 8,7%). Dlatego też środki unijne wydawane w mniej zamożnych i 
mniejszych państwach członkowskich na ogół trafiają częściowo do większych i bogatszych państw  
członkowskich. Chociaż skala tego efektu jest znacząca (np. 16,3% funduszy UE pozyskanych w Rumunii trafia 
do firm nierumuńskich, co stanowi trzykrotnie większy odsetek niż w Niemczech), obliczenia mogą nawet 
zaniżać ten efekt, ponieważ filie przedsiębiorstw wielonarodowych zarejestrowane lokalnie nie są zaliczane do 
firm transgranicznych. Z drugiej strony bardziej rozwinięte regiony Europy, z ograniczonymi możliwościami 
produkcyjnymi firm i kosztowną siłą roboczą, będą prawdopodobnie zatrudniać pracowników ze słabie j 
rozwiniętych regionów do realizacji tych projektów. Dlatego też przeniosą one część rent wynikających z 
wydatków w obszarze spójności do tych regionów dzięki efektom siły roboczej. Ogólnie rzecz biorąc, tego typu 
efekt transgraniczny jest znaczący, ale – z wyjątkiem kilku krajów – nie wydaje się być ogromny. 

Wykres 1. Wartość zamówień publicznych współfinansowanych przez UE, uzyskanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż zamawiające państwo członkowskie (w %, 2006–2017). 

 
Źródło: Obliczenia autorów oparte na: Unia Europejska „Tenders Electronic Daily” (dostęp 1 czerwca 2018 r.). Dane obejmują 20 695 zamówień  
współfinansowanych przez UE, z czego 684 udzielono firmom transgranicznym. Zamówienia te opiewają na łączną kwotę ponad 13 mld EUR, z czego 
842 mln EUR przyznano firmom transgranicznym. 
 
 

Źródło: Fragmenty briefingu pt. „Why net operating balalnces are a distorded indicator of a Member States 
benefit from the EU budget?” [Dlaczego salda operacyjne netto są zniekształconym wskaźnikiem korzyści 
płynących z budżetu UE dla danego państwa członkowskiego?], luty 2020 r. 
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