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GŁÓWNE USTALENIA 

Operacyjne salda budżetowe są obliczane i publikowane co roku przez Komisję Europejską w celu 
udokumentowania różnic między wkładem finansowym państwa członkowskiego do budżetu UE a 
wydatkami na rzecz państw członkowskich z tego budżetu. Operacyjne salda budżetowe stały się bardzo 
upolitycznionym pojęciem, charakteryzującym się poważnymi niedociągnięciami. 

Obliczanie operacyjnych sald budżetowych jest działaniem czysto rachunkowym. Świadczy o tym 
przede wszystkim założenie gry o sumie zerowej nieodłącznie powiązane z koncepcją operacyjnego 
salda budżetowego, gdyż dodatnie takie saldo jednego państwa musi być kompensowane ujemnym 
saldem o tej samej wielkości innego państwa członkowskiego. Perspektywa taka stoi oczywiście w 
sprzeczności z ideą budżetu UE, którego podstawowym celem nie jest redystrybucja fiskalna, ale 
generowanie europejskiej wartości dodanej. 

Krytykowana jest nie tylko interpretacja operacyjnych sald budżetowych; podejście do tego salda także 
wykazuje poważne ograniczenia. 

− Wyłączonych zostało kilka pozycji wydatków (np. pomoc rozwojowa na rzecz państw trzecich) 
pomimo ich wpływu na stopień, w jakim państwa członkowskie czerpią korzyści z członkostwa w UE. 

− Wartości operacyjnych sald budżetowych państw członkowskich znacznie zmieniają się na 
przestrzeni czasu i prezentują różny obraz w zależności od tego, czy są zgłaszane w wartościach 
względnych, czy bezwzględnych. Z tego powodu operacyjne salda budżetowe stanowią atrakcyjne 
narzędzie dla populistów. 

− Jako że niektórych pozycji budżetowych UE (np. wydatków administracyjnych) nie można przypisać 
obiektywnie do jednego państwa, wymagane są zasady dotyczące ich uwzględniania (lub 
nieuwzględniania) w obliczeniach operacyjnych sald budżetowych. Ta arbitralność uwypukla fakt, 
że nie istnieje jedna prawidłowa metodyka obliczania operacyjnych sald budżetowych. 

− Obliczanie ich osobno dla każdego instrumentu polityki UE pokazuje, jak krajowe profile płatności 
(netto) różnią się w przypadku poszczególnych instrumentów. W związku z tym państwa 
członkowskie nie czerpią w równym stopniu korzyści z członkostwa w UE. Wartości operacyjnych 
sald budżetowych zależą jednak od tego, które z tych instrumentów są uwzględniane. 

Kluczowe jest w związku z tym uznanie prawdziwego charakteru operacyjnych sald budżetowych – są 
to jedynie wskaźniki rachunkowe, a nie miary kosztów i korzyści płynących z budżetu UE (a tym bardziej 
z członkostwa w UE). 
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Obliczanie operacyjnych sald budżetowych: coroczne działanie obarczone ważnymi 
zastrzeżeniami 

Komisja Europejska regularnie oblicza operacyjne salda budżetowe dla wszystkich państw członkowskich 
UE, zgodnie z ich wnioskami. Komisja publikuje te dane, wyraźnie zwracając uwagę na zastrzeżenia 
odnoszące się do tego działania: 

„Trzeba jednak wskazać, że szacowanie operacyjnych sald budżetowych stanowi jedynie działanie 
rachunkowe, które pokazuje pewne koszty i korzyści finansowe płynące z UE dla każdego państwa 
członkowskiego. Ponadto rachunek ten jest niewyczerpujący i nie informuje o wielu innych 
korzyściach wynikających z polityk UE dotyczących m.in. jednolitego rynku i integracji gospodarczej, 
a także stabilności i bezpieczeństwa politycznego”1. 

Argumenty te zostały podsumowane i omówione wraz z innymi uwagami krytycznymi w dwóch 
powiązanych briefingach, które skupiają się na aspektach związanych z budżetem (zob. briefing „Why net 
operating balances are a distorted indicator of a Member State’s benefit from the EU budget” [Dlaczego 
bilans operacyjny netto stanowi zniekształcony wskaźnik korzyści, jakie państwo członkowskie czerpie z 
budżetu UE?]) oraz aspektach niebudżetowych (zob. briefing „The benefits of EU membership are not 
measured by net operating balances” [Korzyści płynące z członkostwa w UE nie są mierzone za pomocą 
bilansów operacyjnych netto]). Podczas gdy te briefingi pokazują, dlaczego operacyjne salda budżetowe są 
bardzo mylącą miarą korzyści płynących z budżetu UE (nie mówiąc już o członkostwie w UE), niniejszy 
briefing koncentruje się w szczególności na koncepcji i różnych wariantach tych sald oraz ukazuje ich mylący 
charakter wynikający z ich arytmetycznej struktury. 

Operacyjne salda budżetowe i 
nierównowaga budżetowa 

Komisja Europejska długo sprzeciwiała się 
oficjalnej publikacji operacyjnych sald 
budżetowych ze względu na poważne 
ograniczenia koncepcji tego rozwiązania. 
Dopiero po ponownym zwróceniu uwagi przez 
Radę Europejską w Berlinie w 1999 r. na 
potencjalną nierównowagę między płatnikami 
netto a odbiorcami (zob. ramka 1) Komisja zaczęła 
publikować je co roku. Ta nierównowaga 
stanowiła kwestię polityczną co najmniej od 
czasu Rady Europejskiej w Fontainebleau w 1984 
r. i wprowadzenia rabatu brytyjskiego rok później 
(zob. Załącznik: Historia rabatów).2 

Ta „nierównowaga budżetowa” jest mierzona na 
podstawie porównania wkładów każdego 
państwa członkowskiego do wspólnego budżetu 
z wydatkami UE na rzecz poszczególnych państw 
członkowskich. 

Ramka 1. Rada Europejska w Berlinie w 1999 r.  

Rada Europejska w Berlinie podkreśliła w opinii na 
temat nierównowagi budżetowej ograniczenia 
operacyjnych sald budżetowych jako zwykłych 
danych rachunkowych: 

„Chociaż dostrzega się, że pełnych korzyści 
wynikających z członkostwa w UE nie można 
zmierzyć wyłącznie w kategoriach budżetowych, 
Rada Europejska w Fontainebleau potwierdziła, że 
może istnieć nierównowaga budżetowa. Problem 
ten powinien, na ile to możliwe, zostać rozwiązany 
za pomocą polityki wydatków, chociaż przewiduje 
się możliwość korekty dla państw członkowskich 
ponoszących obciążenie budżetowe, które jest 
nadmierne w porównaniu z ich względnym 
dobrobytem”. 
 
Źródło: Rada Europejska (1999), „Berlin European Council 24 and 
25 March 1999: Presidency conclusions” [Rada Europejska w 
Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r.: konkluzje prezydencji], 
pkt 68. 

https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_en.htm
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Wzór: wydatki na rzecz państw członkowskich i ważone wkłady 

Obliczenia operacyjnego salda budżetowego muszą być prowadzone z uwzględnieniem faktu, że budżet 
UE nie jest w całości przydzielany państwom członkowskim. W szczególności wydatków administracyjnych, 
które są wykorzystywane do finansowania instytucji Unii, nie można w obiektywny sposób przypisać 
konkretnym państwom i są one w związku z tym wyłączone z obliczeń. Krajowe operacyjne salda budżetowe 
są w rzeczywistości obliczane z wykorzystaniem wzoru podanego w ramce 2. W ujęciu ogólnym ta wartość 
rachunkowa jest równa różnicy między wydatkami operacyjnymi na rzecz każdego państwa a 
ważonymi wkładami krajowymi (z wyłączeniem tradycyjnych zasobów własnych)3. 

Procedura ważenia opisana w ramce 2 (część 
C) jest stosowana w celu zapewnienia, by po 
uśrednieniu dla wszystkich państw UE 
operacyjne salda budżetowe wynosiły 
dokładnie zero 4. Podkreśla to charakter 
operacyjnych sald budżetowych jako 
zwykłych danych rachunkowych: wartość 
ujemna dla jednego państwa musi być 
skompensowana odpowiadającą jej wartością 
dodatnią dla innego państwa. Ujawnia to 
podstawowe założenie operacyjnych sald 
budżetowych jako obliczeń o sumie 
zerowej – perspektywa taka stoi w 
sprzeczności z ideą budżetu UE, którego 
podstawowym celem nie jest redystrybucja 
fiskalna, ale generowanie europejskiej 
wartości dodanej. 

Zastosowanie wzoru 

Tabela 1 prezentuje, w jaki sposób operacyjne 
salda budżetowe są obliczane w praktyce. 
Obliczenia opierają się na danych z 2018 r. dla 
Niemiec, Francji i Włoch (największych 
płatników netto w 2017 r. w wartościach 
bezwzględnych) oraz Rumunii, Grecji i Polski 
(największych beneficjentów netto)5. 

Kolumna pierwsza zawiera łączne sumy dla 
wszystkich 28 państw członkowskich UE. 
Porównanie łącznych wydatków 

operacyjnych (pierwszy wiersz) z łącznymi wkładami krajowymi (drugi wiersz) wskazuje na niewielką 
rozbieżność. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie wkłady krajowe są przydzielane państwom 
członkowskim, jak wyjaśniono powyżej. Aby zrównoważyć wszystkie dostępne i przydzielone środki 
finansowe pod względem rachunkowym, wkłady krajowe zostały nieco zaniżone w procesie ważenia (trzeci 
wiersz). W zależności od tego, jak duża jest suma wydatków na rzecz państw członkowskich (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) i jak 
wysokie są łączne wkłady krajowe (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) w danym roku, proces ważenia zmniejszy lub zwiększy w fikcyjny 
sposób wkłady każdego państwa członkowskiego. W rezultacie operacyjne salda budżetowe dla UE jako 
całości są uśrednione do zera (tj. 𝑇𝑇 –  𝑇𝑇 = 0). 
  

Ramka 2. W jaki sposób oblicza się operacyjne 
saldo budżetowe państwa członkowskiego 

 

Jak wskazano we wszystkich trzech wierszach, wzór 
można podzielić na dwie odrębne części. Część A 
uwzględnia wszystkie przepływy środków finansowych 
z UE do 28 państw członkowskich, z wyłączeniem 
wydatków administracyjnych. Część ta jest równa 
łącznej kwocie faktycznie przydzielonej państwom 
członkowskim na podstawie jednego z instrumentów 
polityki UE (np. spójność, wspólna polityka rolna, 
program „Horyzont 2020”). Część C odzwierciedla 
ważone wkłady krajowe.  

Dokładniej rzecz ujmując, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 odpowiada sumie 
wydatków na rzecz państw członkowskich, 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 
odpowiada wydatkom administracyjnym, a 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 
odzwierciedla łączne wkłady krajowe państwa 
członkowskiego i. Proces ważenia w części C ma na celu 
fikcyjne skalowanie faktycznych wkładów krajowych w 
górę lub w dół do poziomu, który jest równy sumie 
wszystkich wydatków na rzecz państw członkowskich. 
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Tabela 1. Operacyjne salda budżetowe: metodyka i obliczenia 

Dane z 2018 r. (w mld EUR) UE-28 DE FR IT RO EL PL 

(A) Wydatki na rzecz państw 
członkowskich z wyłączeniem wydatków 

administracyjnych (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 –  𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 ) 
121,9 11,8 14,3 10,1 4,8 4,8 16,3 

(B) Łączne wkłady krajowe (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖) 122,1 25,3 20,6 15,2 1,7 1,5 4,0 

(C) Ważone wkłady krajowe 121,9 25,2 20,5 15,2 1,7 1,5 4,0 

Bilans operacyjny netto (A – C) 0,0 -13,4 -6,2 -5,1 3,2 3,4 12,3 

Bilans operacyjny netto (% DNB) 0,00 % -0,39 % -0,26 % -0,29 % 1,61 % 1,83 % 2,59 % 

Źródło: obliczenia autorów w oparciu o publikację Koopman, Gert Jan (2019), „Technical briefing on EU´s next long-term budget: 
Operating budgetary balance (% GNI)” [Briefing techniczny na temat następnego budżetu długoterminowego UE: operacyjne saldo 
budżetowe (w % DNB)], Komisja Europejska. 

Procedura ważenia w ujęciu szczegółowym 

W tej części podsumowano procedurę ważenia krajowych wkładów w ramach struktury finansowania i 
wydatkowania budżetu UE. Jedynymi kategoriami wydatków i dochodów, które są uwzględniane w 
obliczeniach krajowego operacyjnego salda budżetowego, są suma wydatków na rzecz państw 
członkowskich (TAE) i łączne wkłady krajowe (TNC). Wartości te będą oczywiście różnić się między sobą 
w pewnym stopniu, w związku z czym wkłady krajowe są ważone w celu ich zaniżenia (lub zawyżenia), 
tak aby w ujęciu średnim osiągnąć zerowe operacyjne saldo budżetowe. Pozostałe kategorie kosztów i 
dochodów pokazane na rys. 1 są zupełnie wykluczone z punktu widzenia operacyjnego salda budżetowego. 

Rys. 1. Operacyjne salda budżetowe: procedura ważenia 

 

ADM : wydatki na administrację; TAE : suma wydatków na rzecz państw członkowskich; C : wkłady krajowe ważone; TNC : 
łączne wkłady krajowe; OBB : operacyjne salda budżetowe 

Źródło: tamże, opracowanie na podstawie tego dokumentu sporządzone przez autorów. 

https://ec.europa.eu/info/publications/operating-budgetary-balance-gni_en
https://ec.europa.eu/info/publications/operating-budgetary-balance-gni_en
https://ec.europa.eu/info/publications/operating-budgetary-balance-gni_en
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Kłopotliwe konsekwencje arytmetyki zastosowanej we wzorze 

Procedura ważenia sprawia, że operacyjne salda budżetowe okazują się bardzo mylącym 
wskaźnikiem służącym do wszechstronnej oceny wkładu z budżetu UE na rzecz państw 
członkowskich. 6 Ta zniekształcająca właściwość wzoru na operacyjne saldo budżetowe została 
zaprezentowana na rys. 2, który pokazuje wpływ dwóch scenariuszy o charakterze ilustracyjnym na pozycję 
państw członkowskich pod względem bilansu netto. 

W scenariuszu 1 udział tradycyjnych zasobów własnych w budżecie UE jest znacznie większy niż 
faktyczny udział wynoszący od 15% do 20%. W związku z tym wkłady krajowe stanowią znacznie 
mniejszą część ogólnego budżetu. Intuicyjnie powinno to uczynić beneficjentami netto wszystkie państwa 
członkowskie, gdyż zewnętrzne środki finansowe (np. generowane przez wysokie należności celne) mogą 
być wykorzystywane do finansowania projektów UE. Wbrew tej logice taki scenariusz nie miałby jednak 
żadnego wpływu na operacyjne salda budżetowe ani na to, czy państwo członkowskie jest płatnikiem 
netto bądź beneficjentem netto, gdyż procedura ważenia opisana na rys. 1 w sztuczny sposób zwiększa 
wkłady krajowe, aby odpowiadały one wydatkom na rzecz państw członkowskich. 

Scenariusz 2 uwzględnia alternatywną sytuację, w której wydatki na rzecz stron trzecich – w formie 
pomocy rozwojowej lub pomocy przedakcesyjnej dla potencjalnych przyszłych członków UE – są 
zwiększane, podczas gdy wydatki na rzecz państw członkowskich są ograniczane o 50%. Należałoby 
oczekiwać, że wszystkie państwa staną się płatnikami netto, gdyż ten typ wydatków wywiera bezpośredni 
wpływ na budżet jedynie w przypadku państw spoza UE. Uporządkowanie beneficjentów netto i 
płatników netto nie zmienia się jednak w takim scenariuszu. Jedynym skutkiem dla operacyjnych sald 
budżetowych byłoby proporcjonalne zmniejszenie, gdyż wkłady krajowe państw członkowskich są 
sztucznie obniżane w procesie ważenia, aby odpowiadały mniejszym wydatkom na rzecz państw 
członkowskich. 

Rys. 2. Konsekwencje procedury ważenia: dwa fikcyjne scenariusze 

 
Źródło: tamże, obliczenia autorów na podstawie tej publikacji 7. 

Te mechanizmy podejścia do operacyjnego salda budżetowego ukazują nieodłączne ograniczenia tej 
koncepcji, niezależnie od krytyki dotyczącej (nieprawidłowej) interpretacji operacyjnych sald 
budżetowych oraz ujętych w nich (lub nie) korzyści (i kosztów) UE. Należy również wyjaśnić, że terminy 
takie jak „beneficjenci netto” czy „płatnicy” są bardzo problematyczne, gdy są stosowane w kontekście 
operacyjnych sald budżetowych, gdyż nawet płatnicy netto zapewniający wkład do budżetu UE są 
prawdopodobnie także beneficjentami w szerszym znaczeniu tego terminu. 
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Wyniki operacyjnych sald budżetowych różnią się w zależności od założeń: przykłady 
i warianty 

Zmiany na przestrzeni czasu 

Kluczowym aspektem operacyjnego salda budżetowego, który nie został uwzględniony, jest czas: dane 
publikowane regularnie przez Komisję Europejską mają charakter retrospektywny, a zatem opierają się na 
rzeczywistych wartościach. Podczas faktycznych negocjacji budżetowych państwa członkowskie muszą 
jednak opierać się na danych szacunkowych dotyczących wpływów i wypływów krajowych, aby obliczyć 
bilanse netto. Takie dane szacunkowe będą oczywiście odbiegać od rzeczywistych wartości, co ogranicza 
ich rolę w negocjowaniu mechanizmów korekty ex ante, aby zbilansować oczekiwaną nierównowagę. 
Kwestia ta odzwierciedla powszechnie występujące wyzwanie: oparcie się chęci nadinterpretacji krajowych 
operacyjnych sald budżetowych i zastosowanie ich jako zwykłych wskaźników rachunkowych, a nie miar 
krajowych kosztów, korzyści czy nawet solidarności. 

Metoda obliczania krajowych operacyjnych sald budżetowych nie jest prosta, a w pewnym zakresie 
jest przedmiotem sporów między państwami członkowskimi. Jako że jest to sztuczny wskaźnik krajowych 
bilansów operacyjnych netto, nie istnieje jeden prawdziwy wariant operacyjnego salda budżetowego, 
a państwa członkowskie zwykle faworyzują podejście, które przedstawia ich wkłady krajowe w 
korzystniejszym świetle. Aby ukazać stopień arbitralności, zaprezentowane i omówione zostaną różne 
warianty operacyjnych sald budżetowych wszystkich państw członkowskich. 

Najpierw na rys. 3 pokazano operacyjne saldo budżetowe każdego państwa członkowskiego odpowiednio 
w latach 2017 i 2018, w porządku zgodnym z bezwzględnym operacyjnym saldem budżetowym państw w 
2017 r., od najwyższego do najniższego. Co najważniejsze, wykres pokazuje, jak zmienne w czasie są 
operacyjne salda budżetowe, nawet na przestrzeni dwóch lat. Zmienność ta prowadzi m.in. do 
zróżnicowanej oceny rankingowej państw członkowskich, w szczególności jeśli chodzi o beneficjentów 
netto: o ile w 2017 r. Węgry były dopiero czwartym pod względem wielkości beneficjentem netto środków 
finansowych UE, rok później wykazywały drugą pod względem wielkości wartość operacyjnego salda 
budżetowego wśród wszystkich państw członkowskich. Takie coroczne zmiany mogą wynikać z realizacji 
projektów finansowanych przez UE w jednym roku, a nie w kolejnym, oraz ilustrują trudności w szacowaniu 
przyszłych wartości operacyjnych sald budżetowych. 

Rys. 3. Operacyjne salda budżetowe (w mln EUR, lata 2017 i 2018) 

 
Źródło: tamże, obliczenia autorów na podstawie tej publikacji. 
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Ujęcie bezwzględne a względne 

Dodatkowy aspekt dotyczy perspektywy: w zależności od przyjętego punktu widzenia – rozpatrywania 
operacyjnych sald budżetowych w ujęciu bezwzględnym lub względem dochodu narodowego brutto 
(DNB) – wyciągane wnioski mogą być wyraźnie różne. Na rys. 4 uporządkowano wszystkie państwa 
członkowskie według bezwzględnych wartości ich operacyjnych sald budżetowych w 2017 r., tak jak 
poprzednio, ale zaprezentowano te salda z uwzględnieniem DNB. Zmienia się nie tylko ranking w 
porównaniu z rys. 3 na podstawie względnych operacyjnych sald budżetowych, ale także wielkość sald 
budżetowych netto: podczas gdy środki finansowe UE, które państwa będące beneficjentami netto 
otrzymują w ujęciu netto, stanowią istotną część ich DNB, kwoty te są znacznie mniejsze w przypadku 
płatników netto w kontekście operacyjnych sald budżetowych. W związku z tym przyjęta perspektywa 
istotnie wpływa na ogólny obraz. Np. z perspektywy rachunkowej Hiszpania otrzymuje większe 
finansowanie z UE niż Łotwa w ujęciu bezwzględnym, ale zajmuje „wyższe miejsce” w przypadku 
uwzględnienia relatywnej wielkości wkładów netto. 

Podejście oparte na DNB pomaga spojrzeć z pewnej perspektywy na wielkości operacyjnych sald 
budżetowych. W przypadku państw członkowskich o relacji wydatków publicznych do PKB wynoszącej od 
40% do 50% wielkość bilansu netto jest stosunkowo niewielka. W związku z tym nawet jeśli płatnicy netto 
wykorzystują operacyjne salda budżetowe jako istotny wskaźnik, „obciążenie” takie w rzeczywistości nie 
stanowi dużego wyzwania finansowego. 

Rys. 4. Operacyjne salda budżetowe (w % DNB, 2018 r.) 

 
Źródło: tamże, obliczenia autorów na podstawie tej publikacji. 

Włączanie/wyłączanie wydatków administracyjnych i tradycyjnych zasobów własnych 

Rys. 5 pokazuje, jak wyglądają operacyjne salda budżetowe w przypadku zastosowania dwóch 
alternatywnych metod obliczeń. Niebieskie słupki pokazują dane krajowe za 2018 r. Na żółto 
przedstawione zostały skutki uwzględnienia wydatków administracyjnych. W odniesieniu do wzoru 
na operacyjne saldo budżetowe (zob. ramka 2), oznacza to usunięcie 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 i 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 z równania. Jak można 
zobaczyć na wykresie, dostosowanie to wpływa przede wszystkim na wartości operacyjnego salda 
budżetowego w Luksemburgu i Belgii. Wydaje się to logiczne, gdyż w państwach tych znajdują się siedziby 
różnych instytucji Unii. W rezultacie włączenie wydatków administracyjnych tych instytucji do obliczeń 
poprawia pozycję obydwu państw pod względem operacyjnego salda budżetowego, a nawet sprawia, że 
stają się one beneficjentami netto środków finansowych UE z perspektywy rachunkowej. 

W alternatywnym rozwiązaniu czerwone słupki prezentują krajowe operacyjne salda budżetowe w 
przypadku uwzględnienia w obliczeniach tradycyjnych zasobów własnych. Oznacza to wzrost 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 i 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 (zob. ramka 2) zależnie od wielkości tradycyjnych zasobów własnych zgromadzonych w każdym 
państwie. Jako że tradycyjne zasoby własne wynikają głównie ze wspólnych unijnych należności celnych, te 
wcześniej nieuwzględniane wkłady do budżetu UE występują przede wszystkim w państwach 
członkowskich, w których na europejski rynek trafia większość towarów przywożonych spoza UE. 
Występujący zwykle w państwach posiadających duże porty, takie jak Rotterdam czy Antwerpia, ten „efekt 
Rotterdamu” sprawia, iż Niderlandy i Belgia pobierają największy odsetek należności celnych UE. 
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Ponadto w przypadku traktowania tych dochodów jako krajowych wkładów tych państw to dostosowanie 
obliczeń znacznie pogarsza ich pozycję pod względem operacyjnego salda budżetowego.  

Rys. 5 Operacyjne salda budżetowe: podejścia alternatywne (EUR, 2018 r.) 

 

Standard  OBB : standardowe operacyjne salda budżetowe; Incl. admin. expenditure: włączając wydatki administracyjne; 
TOR counted as national contribution: tradycyjne zasoby własne liczone jako wkład krajowy 
Źródło: tamże, obliczenia autorów na podstawie tej publikacji. 

Operacyjne salda budżetowe powiązane z różnymi obszarami polityki 

Ponadto można obliczyć operacyjne salda budżetowe dla różnych instrumentów polityki UE, aby 
sprawdzić, jakie korzyści czerpią państwa członkowskie z danych instrumentów pod względem 
czysto rachunkowym. Wyniki odpowiadające operacyjnym saldom budżetowym dla trzech największych 
obszarów polityki – konkurencyjność, spójność i zasoby naturalne – zostały zaprezentowane na rys. 6. Wzięcie 
pod uwagę jednego obszaru polityki oznacza po prostu zmniejszenie 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 i 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 (zob. ramka 2) w takim 
stopniu, by uwzględnione zostały tylko środki finansowe kierowane za pomocą odpowiedniego 
instrumentu polityki. 

W przypadku wzięcia pod uwagę finansowania UE przeznaczonego na promowanie konkurencyjności 
gospodarczej rys. 6 pokazuje, że zwłaszcza tradycyjni płatnicy netto okazują się być beneficjentami netto 
środków finansowych UE na rzecz konkurencyjności. Natomiast w przypadku uwzględnienia w obliczeniach 
jedynie wydatków na spójność wyniki są bardziej zbieżne ze standardowym podejściem do operacyjnych 
sald budżetowych. Tradycyjni beneficjenci netto środków finansowych UE to przede wszystkim 
państwa z Europy Wschodniej oraz uzyskujące znaczne dochody netto z finansowania w obszarze 
spójności. 

Odrębny wzorzec można zaobserwować w odniesieniu do obszaru polityki poświęconego zasobom 
naturalnym (tj. głównie płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej – WPR). Z tej 
perspektywy rola tradycyjnych beneficjentów netto nie zmienia się w istotny sposób. Francja, jako 
największy beneficjent WPR w ujęciu bezwzględnym, faktycznie staje się jednak beneficjentem netto 
środków finansowych UE w tym obszarze polityki. Podsumowując, obliczanie operacyjnych sald 
budżetowych według poszczególnych instrumentów polityki UE wyraźnie pokazuje, jak krajowe 
profile płatności (netto) różnią się w przypadku poszczególnych instrumentów. 
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Rys. 6. Operacyjne salda budżetowe dla różnych instrumentów polityki UE (EUR, w 2018 r.) 

 
Źródło: tamże, obliczenia autorów na podstawie tej publikacji. 

Przewidywanie ex ante operacyjnych sald budżetowych 

Ponadto kolejny problem dotyczący metodyki pojawia się, gdy operacyjne salda budżetowe są stosowane 
ex ante (tj. w celu oceny skutków dystrybucji przyszłych wydatków UE). Niektóre programy wydatków, takie 
jak wydatki w obszarze spójności, obejmują wstępnie zdefiniowane przydziały krajowe, które mogłyby 
zostać wykorzystane do przewidywania przyszłych operacyjnych sald budżetowych. W programie w 
obszarze spójności regularnie jednak dochodzi do niepełnego wykorzystania środków; fundusze 
zarezerwowane dla poszczególnych państw członkowskich nie są wydatkowane w całości. Był to schemat 
powtarzający się w kilku mniej zamożnych państwach członkowskich, z czego wynika, że operacyjne salda 
budżetowe ex ante wprowadziły te państwa w błąd co do prognoz dotyczących płatności netto. Sprawy 
komplikują się jeszcze bardziej w przypadku programów, które nie obejmują wstępnie zdefiniowanej 
krajowej puli wydatków (np. „Horyzont 2020”). Jako że przydział tych środków finansowych opiera się na 
doskonałości badawczej w ramach procedur konkurencyjnych, trudno jest przewidzieć wynikającą z tego 
dystrybucję wydatków między instytucjami badawczymi UE. Prognozy trudno jest także opracowywać w 
przypadku nowych strategii politycznych UE, gdy niedostępne są wcześniejsze wyniki.  

Ten problem z saldami ex ante ma wpływ na politykę, jeśli kwestie związane z operacyjnymi saldami 
budżetowymi w dużej mierze oddziałują na podejmowanie decyzji (np. w sprawie następnych WRF). 
Krajowi przedstawiciele zwykle faworyzują strategie polityczne, co do których dysponują 
wiarygodnymi prognozami – lub nawet gwarancjami politycznymi – dotyczącymi udziału ich 
państwa w wydatkach. Taka stronniczość osłabia wsparcie dla nowych lub istniejących strategii 
politycznych charakteryzujących się mniej stabilną i przewidywalną dystrybucją wydatków. Ponadto jeśli te 
nowe strategie polityczne wykazują potencjalnie wyższą europejską wartość dodaną niż łatwe do 
przewidzenia polityki transferowe w obszarze spójności i WPR, taka stronniczość będzie wyjątkowo 
kosztowna dla wspólnoty. 

Dlaczego państwa członkowskie są przywiązane do bilansów netto? 

Z uwagi na wszystkie zastrzeżenia związane z podejściem do operacyjnych sald budżetowych jedną z 
propozycji jest po prostu zrezygnowanie z obliczania sald netto. Trudno jest jednak wyobrazić sobie, by 
państwa członkowskie przestały korzystać z operacyjnych sald budżetowych. W rzeczywistości państwa 
członkowskie zawsze próbowały obliczać salda netto na własną rękę, nawet zanim Komisja Europejska 
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zaczęła publikować swoje obliczenia. Konieczne jest zatem zrozumienie, dlaczego państwa 
członkowskie są przywiązane do sald netto, w szczególności w ostatnim czasie. 

Tak jak podczas każdych negocjacji, strony szukają prostego wskaźnika w celu ustalenia, czy „wygrywają”, 
czy „przegrywają” w porównaniu z innymi oraz ze swoją sytuacją wyjściową. Podczas negocjacji dotyczących 
budżetu UE państwa członkowskie skupiają się na poprawie swoich sald budżetowych netto, gdyż 
stanowi to łatwy sposób informowania mediów i swoich wyborców o odniesionym sukcesie. Kluczowe 
znaczenie w tym względzie ma fakt, iż strategie polityczne UE różnią się znacznie pod względem tego, jak 
wyborcy postrzegają ich istotność: wydatki w obszarze spójności przeznaczone na finansowanie nowej 
infrastruktury lub wydatki na rolnictwo koncentrujące środki w danym sektorze przyciągają uwagę 
wyborców krajowych, a tym samym cieszą się ogromnym poparciem politycznym. Te bardzo istotne 
pozycje wydatków stanowią ważny element bilansów netto, podczas gdy strategie polityczne o mniej 
widocznych korzyściach (ze względu na wydatki dokonywane poza UE) często są pomijane. Ponadto 
pośrednie korzyści wynikające z wydatków UE (np. efekty drugiej rundy, które mogą mieć charakter 
transgraniczny) także nie mają znaczenia. Argumenty te przemawiają za praktyką obliczania i stosowania 
sald operacyjnych (zob. briefing „Strategies to overcome the juste retour perspective on the EU budget” 
[Strategie w celu przełamania perspektywy opartej na juste retour względem budżetu UE], luty 2020 r.). 

Podsumowanie 

Niniejsza analiza krytyczna pokazała, że operacyjne salda budżetowe to wskaźniki o bardzo ograniczonej 
wartości informacyjnej. Sama ich arytmetyczna struktura, m.in. procedura ważenia, wiąże się z poważnymi 
ograniczeniami. Operacyjne salda budżetowe będą z definicji wskazywać, że europejska wartość dodana 
wydatków UE wynosi zero, gdyż operacyjne salda budżetowe wszystkich państw członkowskich muszą 
zawsze po zsumowaniu dawać wartość zerową. W związku z tym w żadnych okolicznościach operacyjne 
salda budżetowe nie powinny służyć za punkt odniesienia dla budżetu UE jako źródło wyższej 
wartości dla wszystkich obywateli europejskich.   
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Załącznik: Historia rabatów8 

Polityczne zapotrzebowanie na dane na temat sald budżetowych odzwierciedla obawy dotyczące 
sprawiedliwego charakteru podziału obciążenia finansowego w europejskim budżecie. Od lat 70. XX w. 
obawy te prowadzą do stosowania różnych podejść – doraźnych lub opartych na wzorach – do korekty sald 
budżetowych postrzeganych jako niemożliwe do zaakceptowania pod względem politycznym. Może to 
zilustrować krótki opis historii systemu zasobów własnych i jego rabatów (zob. rys. 7):  

1970–1984 Wprowadzenie systemu zasobów własnych, obejmujących należności celne, opłaty rolne oraz 
opłaty wyrównawcze od cukru i izoglukozy, które są nazywane tradycyjnymi zasobami własnymi. Państwa 
członkowskie otrzymują zwrot w wysokości 10% tych zasobów, aby pokryć wydatki administracyjne. Od 
1980 r. państwa członkowskie wpłacały 1% dochodów z podatku od wartości dodanej (VAT) w pełnej kwocie 
(wcześniej stopniowo wprowadzano ten wymóg), co stanowiło wówczas 50% budżetu UE. 

1985–1987 W następstwie decyzji Rady Europejskiej w Fontainebleau w 1984 r. wprowadzono rabat 
brytyjski, gdyż PKB na mieszkańca Zjednoczonego Królestwa był niższy niż średnia dla Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a sektor rolnictwa w tym kraju był niewielki, co wymagało importu dużej 
ilości produktów rolnych spoza EWG. W związku z tym Zjednoczone Królestwo w tym okresie odnosiło 
stosunkowo niewielkie korzyści z głównego programu wydatków EWG – wspólnej polityki rolnej (WPR). 
Jednocześnie państwo wpłacało wysoką składkę opartą na VAT, gdyż udział podstawy opodatkowania VAT 
w produkcie narodowym brutto (PNB) był wyższy niż w przypadku innych państw członkowskich. W 1985 r. 
Zjednoczone Królestwo uzyskało obniżkę składki opartej na VAT w wysokości 1 mld europejskiej jednostki 
walutowej (ECU). W 1986 r. rabat zdefiniowano jako 66% różnicy między jego udziałem we wszystkich 
składkach opartych na VAT a udziałem we wszystkich wydatkach UE na rzecz innych państw członkowskich, 
z wyłączeniem wydatków UE w państwach trzecich. Państwa członkowskie opłacały ten rabat 
proporcjonalnie do swoich płatności VAT. Niemcy otrzymały rabat na jedną trzecią dodatkowej kwoty, która 
miała być wypłacana („rabat na finansowanie rabatu brytyjskiego”). Stawka poboru zasobów VAT została 
zwiększona do 1,4%. 

1988–1992 (Delors I) Maksymalna kwota zasobów własnych (tj. pułap ogólnych zasobów własnych) została 
ustanowiona na poziomie 1,15% w 1988 r. i 1,2% w 1992 r. względem ogólnego PNB EWG. Wprowadzone 
zostało nowe źródło dochodów w celu zbilansowania wydatków w sytuacji, gdy tradycyjne zasoby własne i 
dochody z VAT są niewystarczające – udział w PNB państw członkowskich. Wprowadzono „mechanizm 
zastosowania górnego limitu” dla składek opartych na VAT: podstawa opodatkowania VAT państw 
członkowskich nie może przekraczać 55% ich PNB. Państwa członkowskie zatrzymują 10% kosztów poboru. 
Państwa członkowskie nie finansują już rabatu brytyjskiego proporcjonalnie do swojej podstawy 
opodatkowania VAT, ale do swojego PNB. 

1993–1999 (Delors II) Pułap ogólnych zasobów własnych został zwiększony z 1,2% w 1993 r. do 1,27% w 
1999 r. Stopa ograniczenia podstawy opodatkowania VAT została obniżona do 50%. W latach 1995–1999 
stawka poboru zasobów VAT była stopniowo zmniejszana do 1,0%.  

2000–2006 W następstwie decyzji Rady Europejskiej w Berlinie w 1999 r. koszty poboru tradycyjnych 
zasobów własnych wynoszące 10% zostały zwiększone do 25%. Stawka poboru zasobów VAT została 
zmniejszona do 0,75% w 2002 r. i 0,5% w 2003 r. Austria, Niemcy, Niderlandy i Szwecja wpłacają tylko jedną 
czwartą normalnych kosztów w związku z rabatem brytyjskim. Pułap zasobów własnych był utrzymywany 
na poziomie 1,27% PNB, co odpowiadało 1,24% DNB. W 2004 r. nowe państwa członkowskie otrzymały 
ryczałtowe środki na poprawę płynności budżetowej w celu polepszenia swojej sytuacji budżetowej netto i 
innych tymczasowych płatności. 

2007–2013 Stawka poboru zasobów VAT została zmniejszona do 0,3%. Niektóre państwa otrzymały obniżkę 
w tym okresie: 0,225% dla Austrii, 0,15% dla Niemiec oraz 0,1% dla Niderlandów i Szwecji. Wprowadzone 
zostały roczne obniżki brutto wkładu opartego na DNB dla Niderlandów (605 mln EUR) i Szwecji (150 mln 
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EUR) tylko w tym okresie. Te obniżki brutto były finansowane przez wszystkie pozostałe państwa 
członkowskie, w tym Zjednoczone Królestwo, za pośrednictwem ich DNB. Korzyści, jakie Zjednoczone 
Królestwo osiągało dzięki rabatowi, zostały ograniczone do 10,5 mld EUR, aby zapewnić udział tego państwa 
w finansowaniu rozszerzenia. W obliczeniach rabatu brytyjskiego nie była uwzględniana wartość wydatków 
z budżetu UE innych niż przeznaczone na rolnictwo w 13 państwach członkowskich, które przystąpiły do UE 
od 2004 r.  

2014–2020 Niemcy, Niderlandy i Szwecja uzyskały w tym okresie obniżoną stawkę poboru zasobów VAT 
wynoszącą 0,15%. Dania, Niderlandy i Szwecja uzyskały roczne obniżki brutto wkładu opartego na DNB, 
odpowiednio w wysokości 130 mln EUR, 695 mln EUR i 185 mln EUR (w cenach z 2011 r.), tylko w tym okresie. 
Austria uzyskała obniżkę wkładu opartego na DNB w wysokości 30 mln EUR w 2014 r., 20 mln EUR w 2015 r. 
i 10 mln EUR w 2016 r. Stopa odliczenia kosztów poboru tradycyjnych zasobów własnych została obniżona 
do 20%. Pułap zasobów własnych został obniżony z 1,24% do 1,23% DNB. 

Rys. 1. „Oddajcie moje pieniądze”: historia rabatów krajowych 

 
Źródło: materiał własny autorów. 1 TOR = tradycyjne zasoby własne. 2 66% różnicy między odsetkiem wkładu Zjednoczonego 
Królestwa w zasoby VAT w porównaniu z innymi państwami członkowskimi i częścią budżetu UE wydawaną w Zjednoczonym 
Królestwie. 3 AT 0,225%, DE 0,15%, NL i SE 0,10%. 4 Roczne obniżki w wysokości 130 mln EUR dla DK, 695 mln EUR dla NL, 185 mln 
EUR dla SE. Obniżka w wysokości 60 mln EUR dla AT w latach 2014–2016. 



Bilanse operacyjne netto: warianty, nowe dane liczbowe i historia 
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