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Jak pokonać obsesję ”juste retour”
Saldo budżetowe netto to bardzo mylący wskaźnik korzyści, jakie można czerpać z funduszy unijnych 
i przynależności do UE. 

Decyzje budżetowe podejmowane w oparciu o ten wskaźnik prowadzą do niewłaściwej polityki, ponieważ 
są ukierunkowane na programy przewidujące przepływ funduszy do państw członkowskich. Mentalność 
juste retour to główna przeszkoda w realizacji bardziej europejskiej wartości dodanej za pośrednictwem 
budżetu UE. 

Głębszą przyczyną takiego wprowadzającego w błąd i szkodliwego dążenia do salda netto jest polityczna 
atrakcyjność strategii opartych na przepływie środków finansowych, których to beneficjentów można łatwo 
zidentyfikować na szczeblu krajowym i regionalnym. Polityki, których korzyści na poziomie europejskim są 
bardziej rozproszone i nie zakładają płatności dla państw członkowskich, mają mniejsze poparcie wyborców 
i mniejsze wsparcie polityczne.  

Poniższe opcje mogą skorygować takie szkodliwe ukierunkowanie: 

1 zaprzestanie raportowania bilansów operacyjnych netto; 

2 zwiększone wskaźniki zysku krajowego; 

3 zróżnicowane kampanie komunikacyjne; 

4 większa elastyczność budżetowa na potrzeby przesunięć środków między pozycjami 
budżetowymi; 

5 reformy instytucjonalne (np. transnarodowe listy partyjne w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego) lub ograniczenie narodowego prawa weta w odniesieniu do budżetu; 

6 nowe zasoby własne (np. prawdziwe podatki unijne); 

7 uogólniony mechanizm korekcyjny oparty na wcześniej określonych bilansach netto; 

8 zróżnicowane wskaźniki współfinansowania. 

Nie ma magicznego rozwiązania, które zmieniłoby tendencję opierania debaty na saldzie netto 
u decydentów politycznych, w mediach i u wyborców. Niektóre opcje – predefiniowane bilanse netto, 
dostosowane wskaźniki współfinansowania, nowe zasoby własne UE – stymulują  budżetowo 
podmioty krajowe. Inne – zróżnicowana komunikacja, rozszerzone wskaźniki korzyści – służą 
bezpośredniemu rozwiązaniu problemu niejednakowego rozpowszechnienia poszczególnych polityk 
UE. Wreszcie, wzorce takie jak transnarodowe listy partyjne w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
dotyczą szeroko pojętych kwestii instytucjonalnych i dlatego wymagają uważnej refleksji. Zastosowanie 
kilku tych opcji na raz mogłoby przyznieść obiecujące rezultaty.  

Bez względu na to, która strategia zostanie wybrana, odejście od salda netto jest podstawowym 
warunkiemstworzenia europejskiego budżetu generującego europejską wartość dodaną i dlatego 
ma ogromne znaczenie dla przyszłej zdolności UE do osiągnięcia jej ambitnych celów.  
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Problem obsesji salda netto w odniesieniu do budżetu 

Obsesja salda netto u polityków, w mediach i u obywateli pojawiła się po słynnym żądaniu Margaret Thatcher „Oddajcie 
mi moje pieniądze!”, które to zdanie padło na posiedzeniu Rady Europejskiej w Fontainebleau w 1984 r. i było sygnałem 
żądań zniżek budżetowych na kolejne lata. Istnieje wiele przyczyn tak dużej popularności tego uproszczonego 
postrzegania korzyści płynących z budżetu UE. Łatwiej obliczyć saldo netto niż zastosować bardziej precyzyjne 
wskaźniki korzyści z UE. Mediom też jest łatwiej mówić na ten temat. Jednakże ten wskaźnik nie mówi o ogólnych 
korzyściach, jakie dane państwo członkowskie czerpie z budżetu UE, ani tym bardziej o ogólnych korzyściach 
wynikających z członkostwa w UE.  

Saldo budżetowe netto dostarcza mylących wskaźników korzyści budżetowych. Poza innymi niedostatkami nie 
uwzględniają one korzystnego wpływu wydatków UE w państwach trzecich (np. rozwój, migracja), nie biorą pod uwagę 
ewentualnych oszczędności kosztów na szczeblu krajowym wynikających ze świadczenia usług unijnych i europejskiej 
wartości dodanej (np. w polityce handlowej), a także nie uwzględniają faktu, że fundusze UE mogą mieć korzystne 
skutki transgraniczne wychodzące poza otrzymujące je państwo członkowskie (np. udana polityka środowiskowa lub 
klimatyczna, innowacje technologiczne będące wynikiem unijnego finansowania badań). 

Saldo budżetowe netto to bardzo mylący wskaźnik korzyści, jakie można czerpać z przynależności do UE.Istotne 
wymiary korzyści płynących z UE nie są budżetowe, a jednak mają ogromne znaczenie dla społecznego i 
ekonomicznego dobrobytu obywateli. Obejmują swobodę kraju zamieszkania, wsparcie dla demokracji i 
praworządności oraz określanie wiążących norm dla żywności, zdrowia i środowiska. Ponadto jednolity rynek sprzyja 
wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu w UE. 

Jeżeli decyzje polityczne opierają się na fałszywych wskaźnikach, będą prowadzić do nieodpowiednich 
wyborów politycznych. To z tego powodu dążenie do salda netto zostało nazwane „toksycznym”.1 Dążenie do salda 
netto jest toksyczne dla racjonalnej refleksji nad budżetem UE i dla ukierunkowania budżetu na polityki , tworzące 
prawdziwą europejską wartość dodaną. Możliwe negatywne skutki są następujące: 

− Strategie polityczne wybiera się tylko dlatego, że powodują one przepływ środków finansowych do państw 
członkowskich, niezależnie od ich wkładu w cele polityki unijnej. Taki ograniczony punkt widzenia jest dużą 
przeszkodą dla wszystkich budżetowych strategii politycznych, które – choć realizowane poza granicami UE – 
przynoszą duże korzyści polityczne i gospodarcze państwom członkowskim (np. pomyślne zarządzanie migracją, 
wydatki na rozwój, działania zewnętrzne). 

− Ukierunkowanie na saldo netto i skupienie się wyłącznie na przepływie pieniędzy do własnego państwa ogranicza 
ewaluację tego w jakim stopniu fundusze UE rzeczywiście służą swojemu celowi i tworzą europejską wartość 
dodaną.  

− Myślenie w kategoriach juste retournie uwzględnia korzyści płynących z funduszy UE, które są związane z 
ekonomią skali (np. oszczędności dla państw członkowskich wynikające z bardziej skutecznej realizacji polityki na 
szczeblu UE), ponieważ takie oszczędności nie mają postaci materialnej. 

− Zawężone widzenie szkodzi tym kategoriom wydatków, które charakteryzuje niepewność ex ante co do 
rzeczywistego podziału pieniędzy między państwa członkowskie (np. konkurencyjne przydzielanie środków na 
badania oparte o kryteria doskonałości). Szkodzi to zwłaszcza nowym priorytetom w wydatkowaniu, ponieważ nie 
ma doświadczenia w rzeczywistym przydziale środków w państwach członkowskich. 

− Dążenie do salda netto czyni polityków nieczułymi na strategie polityczne, których korzyści nie są pieniężne 
ani policzalne. 

                                                             
1  Le Cacheux, Jacques (2005), „European Budget: The Poisonous Rebate Debate” [Budżet europejski: toksyczna debata nad zniżkami], Paryż: Notre 

Europe. 

Więcej szczegółów można znaleźć w briefingu Strategie odejścia od stosowania perspektywy „juste retour” w odniesieniu 
do budżetu UE. 
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