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HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

Operativa budgetsaldon beräknas och offentliggörs årligen av Europeiska kommissionen som ett försök 
att dokumentera skillnaderna mellan en medlemsstats ekonomiska bidrag till och dess tilldelade utgifter 
från EU:s budget. Operativa budgetsaldon har blivit ett starkt politiserat koncept med betydande brister. 

Att beräkna operativa budgetsaldon är en ren bokföringsfråga. Tydligast framgår detta av det 
nollsummeantagande som ingår i konceptet operativt budgetsaldo, eftersom ett positivt operativt 
budgetsaldo i ett land nödvändigtvis måste uppvägas av ett negativt operativt budgetsaldo av samma 
storlek i en annan medlemsstat. Ett sådant perspektiv står uppenbarligen i stark kontrast till idén om en 
EU-budget som inte främst är avsedd som ett system för finansiell omfördelning, utan snarare som ett sätt 
att skapa europeiskt mervärde. 

Utöver kritiken om tolkningen av obalanser i de operativa budgetsaldona har strategin även allvarliga 
inneboende begränsningar: 

− Flera utgiftsposter (t.ex. utvecklingsbistånd till tredjeländer) utesluts, trots att de påverkar i vilken 
utsträckning medlemsstaterna drar fördel av EU-medlemskapet. 

− Medlemsstaternas operativa budgetsaldon varierar avsevärt över tid och bilden skiftar beroende på 
om de rapporteras i relativa eller absoluta tal. Detta gör operativa budgetsaldon till ett attraktivt 
verktyg för populistiska påståenden. 

− Eftersom vissa av EU:s budgetposter (t.ex. administrativa utgifter) inte kan tilldelas enskilda länder på 
ett objektivt sätt är regler nödvändiga för att de (inte) ska beaktas vid beräkningar av operativa 
budgetsaldon. Denna godtycklighet understryker att det inte finns en metod som är den enda rätta för 
att beräkna operativa budgetsaldon. 

− Att beräkna operativa budgetsaldon separat för varje EU-politiskt instrument visar hur nationella 
(netto)betalningsprofiler varierar mellan nämnda instrument. Därför drar medlemsstaterna inte lika 
stor nytta av fördelarna med ett EU-medlemskap. De operativa budgetsaldona beror dock på vilka av 
dessa instrument som beaktas. 

Därför är det av avgörande betydelse att betrakta det operativa budgetsaldot för vad det verkligen är – 
bara en redovisningsindikator och inte ett mått på utgifter och fördelar i förhållande till EU:s budget (och i 
än mindre utsträckning i förhållande till EU-medlemskapet). 
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Att beräkna operativa budgetsaldon: ett årligt förfarande med stora begränsningar 

Kommissionen beräknar regelbundet operativa budgetsaldon för alla EU-medlemsstater på deras begäran. 
Kommissionen offentliggör dessa uppgifter och betonar tydligt de inneboende begränsningarna: 

Det är dock viktigt att påpeka att uppskattning av operativa budgetsaldon endast är en ren 
bokföringsfråga som visar vissa finansiella kostnader och fördelar som härrör från EU för varje 
medlemsstat. Detta bokföringsunderlag är dessutom inte uttömmande och ger inga indikationer om de 
många andra fördelar som EU:s politik ger upphov till, såsom de som rör den inre marknaden och 
ekonomisk integration, för att inte nämna politisk stabilitet och säkerhet.1 

Dessa argument sammanfattas och diskuteras kritiskt tillsammans med annan liknande kritik i två åtföljande 
briefingdokument, som fokuserar på budgetrelaterade aspekter (se briefingdokument om ”Därför är de 
operativa nettosaldona en snedvriden indikator på den nytta som en medlemsstat får av EU:s budget”) och 
icke-budgetaspekter (se briefingdokument ”Fördelarna med EU-medlemskapet mäts inte i operativa 
nettosaldon”). I dessa briefingdokument beskrivs varför operativa budgetsaldon är ett mycket vilseledande 
sätt att mäta hur fördelaktig EU-budgeten (för att inte nämna EU-medlemskapet) är, men i detta 
briefingdokument ligger fokus i synnerhet på konceptet samt olika varianter av dessa saldon och vi visar på 
vilket sätt den aritmetiska konstruktionen är vilseledande. 

Operativa budgetsaldon och 
obalanser i budgeten 
På grund av de allvarliga konceptuella 
begränsningarna motsatte sig kommissionen 
länge att de operativa budgetsaldona skulle 
offentliggöras officiellt. Det var först efter att 
man vid Europeiska rådets möte i Berlin 1999 
betonade den potentiella förekomsten av 
obalanser mellan nettobidragsgivare och 
nettomottagare (se ruta 1) som kommissionen 
började offentliggöra dem årligen. Dessa obalanser 
hade varit en politisk fråga sedan åtminstone 
Europeiska rådets möte i Fontainebleau 1984 och 
införandet av Förenade kungarikets rabatt ett år 
senare (se Bilaga: rabatternas historia).2 

Dessa ”obalanser i budgeten” mäts genom att 
varje medlemsstats bidrag till den gemensamma 
budgeten jämförs med de EU-utgifter som 
tilldelats respektive land. 

Formeln: tilldelade utgifter och viktade bidrag 
Beräkningar av det operativa budgetsaldot måste ta hänsyn till att EU:s budget inte helt och hållet allokeras 
till medlemsstaterna. I synnerhet kan de administrativa utgifterna, som används för att finansiera 
EU-institutionerna, inte objektivt hänföras till vissa länder och ingår därför inte i beräkningarna. Nationella 
operativa budgetsaldon beräknas enligt den formel som visas i ruta 2. I grova drag motsvarar detta 
bokföringsvärde skillnaden mellan de operativa utgifter som tilldelas varje land och de viktade 
nationella bidragen (exklusive traditionella egna medel)3. 

Ruta 1. Europeiska rådet i Berlin 1999  

I slutsatserna om obalanser i budgeten från 
Europeiska rådets möte i Berlin betonades de 
operativa budgetsaldonas begränsningar som rena 
bokföringssiffror: 

”Visserligen kan de fulla fördelarna med medlemskap i 
unionen inte mätas enbart i budgettermer, men 
Europeiska rådet i Fontainebleau erkände att obalanser 
i budgeten kan förekomma. Dessa bör i möjligaste mån 
klaras upp genom utgiftspolitiken, även om möjligheter 
till korrigeringar har ombesörjts för medlemsstater med 
en budgetbörda som är orimligt tung i förhållande till 
deras relativa välstånd.”  
 
Källa: Europeiska rådet (1999), “Europeiska rådet i Berlin den 24 
och 25 mars 1999: ordförandeskapets slutsatser”, punkt 68. 

https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_sv.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_sv.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_sv.htm
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Det viktningsförfarande som beskrivs i ruta 2 
(del C) tillämpas för att säkerställa att de 
operativa budgetsaldona är exakt noll i 
genomsnittet för alla EU-länder.4 Detta betonar 
att de operativa budgetsaldona är rena siffror i 
bokföringen: ett lands negativa värde måste 
uppvägas av ett positivt värde av samma 
storlek i ett annat land. Det här avslöjar att 
konceptet bakom operativa budgetsaldon 
bygger på nollsummeberäkningar – ett 
perspektiv som står i stark kontrast till idén om 
en EU-budget som inte främst är avsedd som 
ett system för finansiell omfördelning, utan 
snarare som ett sätt att skapa europeiskt 
mervärde. 

Formeln i praktiken 

Tabell 1 visar hur operativa budgetsaldon 
beräknas. Beräkningarna baseras på 2018 års 
siffror för Tyskland, Frankrike och Italien (de 
största nettobidragsgivarna 2017 i absoluta tal) 
samt Rumänien, Grekland och Polen (de största 
nettomottagarna).5 

I kolumn ett anges de sammanlagda beloppen 
för alla 28 EU-medlemsstater. En jämförelse av 

de totala operativa utgifterna (första raden) med de totala nationella bidragen (andra raden) visar på 
en liten avvikelse. Detta beror på att inte alla nationella bidrag tilldelas medlemsstaterna, i enlighet med 
förklaringen ovan. För att bringa bokföringsmässig balans i alla tillgängliga och tilldelade medel viktas de 
nationella bidragen något nedåt (tredje raden). Beroende på hur stora de totala tilldelade utgifterna (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) 
och de totala nationella bidragen (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) är ett visst år kommer viktningen antingen att minska eller öka varje 
medlemsstats bidrag på ett fiktivt sätt. Till följd av detta är det operativa budgetsaldot för EU som helhet i 
genomsnitt noll (dvs. 𝑇𝑇 –  𝑇𝑇 = 0). 

Tabell 1. Operativa budgetsaldon: metod och beräkning 

Uppgifter från 2018 (miljarder euro) EU28 DE FR IT RO EL PL 

A) Tilldelade utgifter exkl. admin. utgifter 
(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖  –  𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 ) 

121,9 11,8 14,3 10,1 4,8 4,8 16,3 

B) Totala nationella bidrag (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖) 122,1 25,3 20,6 15,2 1,7 1,5 4,0 

C) Viktade nationella bidrag 121,9 25,2 20,5 15,2 1,7 1,5 4,0 

Operativt nettosaldo (A–C) 0,0 -13,4 -6,2 -5,1 3,2 3,4 12,3 

Operativt nettosaldo (% BNI) 0,00 % -0,39 % -0,26 % -0,29 % 1,61 % 1,83 % 2,59 % 

Källa: Författarnas beräkningar baserat på Koopman, Gert Jan (2019), ”Technical briefing on EU´s next long-term budget: Operating 
budgetary balance (% GNI)” (teknisk briefing om EU:s nästa långsiktiga budget: operativt budgetsaldo [% BNI]), Europeiska 
kommissionen. 

Ruta 2. Beräkning av en medlemsstats operativa 
budgetsaldo: 

 

Som framgår av alla tre raderna kan formeln delas upp i 
två separata delar. Del A omfattar alla inflöden av 
EU-finanser i 28 medlemsstater, exklusive administrativa 
utgifter. Den här delen motsvarar det totala belopp som 
medlemsstaterna faktiskt tilldelas genom ett av EU:s 
politiska instrument (t.ex. Sammanhållningsfonden, den 
gemensamma jordbrukspolitiken, Horisont 2020). Del C 
representerar de viktade nationella bidragen.  

Mer exakt motsvarar 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 de totala tilldelade utgifterna, 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 står för de administrativa utgifterna och 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 är 
de totala nationella bidragen från medlemsstat i. 
Viktningen i C har som funktion att fiktivt skala upp eller 
ned de faktiska nationella bidragen till en nivå som 
motsvarar summan av alla tilldelade utgifter. 

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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Viktningsförfarandet i detalj 

Viktningsförfarandet i detalj sammanfattar viktningsförfarandet för nationella bidrag inom finansierings- och 
utgiftsstrukturen i EU:s budget. De gemensamma utgifts- och intäktskategorier som används för att beräkna 
de nationella operativa budgetsaldona är TAE och TNC. Dessa siffror skiljer sig förstås från varandra i viss 
utsträckning, i den bemärkelsen att de nationella bidragen viktas nedåt (eller uppåt) för att uppnå ett 
genomsnittligt operativt budgetsaldo på noll. De återstående kostnads- och intäktskategorierna som visas 
i figur 1 beaktas inte alls avseende det operativa budgetsaldot. 

Figur 1. Operativa budgetsaldon: viktningsförfarandet 

 

Källa: Författarna baserat på ibid. 

De besvärliga konsekvenserna av formelns aritmetik 

Viktningsförfarandet har konsekvenser som avslöjar att de operativa budgetsaldona är mycket 
vilseledande indikatorer för en helhetsbedömning av EU-budgetens bidrag till medlemsstaterna.6 
Denna snedvridande egenskap i formeln för operativa budgetsaldon illustreras i figur 2, som visar effekten av 
två belysande scenarier på medlemsstaternas nettosaldoposition. 

I scenario 1 är andelen traditionella egna medel i EU-budgeten avsevärt större än den faktiska andelen 
på 15–20 %. Därför står de nationella bidragen för en betydligt mindre andel av den totala budgeten. Detta 
bör intuitivt göra alla medlemsstater till nettomottagare, eftersom externa pengar (som t.ex. genereras av 
höga tullar) kan användas för att finansiera EU-projekt. Ett sådant scenario skulle dock i motsats till denna 
logik inte ha någon inverkan på de operativa budgetsaldona, eller på huruvida en medlemsstat är 
nettobidragsgivare eller nettomottagare, eftersom det viktningsförfarande som beskrivs i figur 1 på 
konstgjord väg spär på de nationella bidragen så att de motsvarar de tilldelade utgifterna. 

Alternativt beaktas i scenario 2 en situation där utgifterna för tredje parter – i form av utvecklingsbistånd 
eller föranslutningsstöd till potentiella framtida EU-medlemmar – har ökat, medan utgifterna för 
medlemsstaterna har reducerat med 50 %. En naturlig förväntning skulle vara att alla länder blir 
nettobidragsgivare, eftersom denna typ av utgifter endast har en direkt budgeteffekt för länder utanför EU. 
Rangordningen bland nettomottagare och nettobidragsgivare är dock oförändrad i ett sådant scenario. 
Den enda effekten på operativa budgetsaldon skulle vara en proportionell minskning, eftersom 
medlemsstaternas nationella bidrag viktas nedåt på konstgjord väg för att matcha de lägre tilldelade 
utgifterna. 
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Figur 2. Viktningsförfarandets konsekvenser: två fiktiva scenarier 

 
Källa: Författarnas beräkningar baserat på ibid.7 

Dessa mekanismer i strategin för operativt budgetsaldo betonar konceptets inneboende 
begränsningar, oberoende av kritiken om (felaktiga) tolkningar av operativa budgetsaldon och de 
EU-fördelar (och kostnader) som de (inte) omfattar. På samma sätt bör det klargöras att termer som 
”nettostödmottagare” eller ”nettobidragsgivare” är mycket problematiska när de används i samband med 
operativa budgetsaldon, eftersom även nettobidragsgivare till EU:s budget rimligen också är stödmottagare i 
vidare bemärkelse. 

Det operativa budgetsaldots resultat varierar med antagandena: exempel och 
varianter 

Variation över tid 

En avgörande aspekt av konceptet operativt budgetsaldo som inte beaktats är tid: de siffror som regelbundet 
offentliggörs av kommissionen är bakåtblickande och därför baserade på verkliga siffror. Under de faktiska 
budgetförhandlingarna får medlemsstaterna dock förlita sig på uppskattningar av nationella inflöden och 
utflöden för att beräkna nettosaldona. Sådana uppskattningar kommer naturligtvis att avvika från verkliga 
siffror, vilket innebär att de får en begränsad funktion när det gäller att förhandla om mekanismer för 
förhandskorrigering för att uppväga förväntade obalanser. Denna fråga är ett exempel på en universell 
utmaning: att motstå önskan att övertolka nationella operativa budgetsaldon och endast se dem för vad de är 
– rena bokföringsindikatorer och inte mått på nationella kostnader, fördelar eller ens solidaritet. 

Beräkningsmetoden för nationella operativa budgetsaldon är allt annan än enkel och i viss mån 
ifrågasatt bland medlemsstaterna. Som en konstgjord indikator för nationella operativa nettosaldon finns det 
inte en enda variant av ett operativt budgetsaldo som är den enda rätta, och medlemsstaterna tenderar 
att favorisera en strategi som gör att deras nationella bidrag framstår som mer gynnsamma. För att visa 
på graden av godtycklighet kommer olika varianter av alla medlemsstaters operativa budgetsaldon att 
presenteras och diskuteras. 

I ett första steg visar figur 3 varje medlemsstats operativa budgetsaldo 2017 respektive 2018, rangordnade 
från högsta till lägsta enligt ländernas absoluta operativa budgetsaldo 2017. Framförallt visar figuren hur de 
operativa budgetsaldona varierar över tid, till och med under en tvåårsperiod. Denna variabilitet leder 
bland annat till en annan rangordning av medlemsstaterna, särskilt för nettomottagare: Ungern var endast 
den fjärde största nettomottagaren av EU-medel 2017, men uppvisade det näst högsta operativa 
budgetsaldot av alla medlemsstater bara ett år senare. Sådana årliga förändringar kan bero på att 
EU-finansierade projekt genomförs under ett visst år och inte under ett annat, och visar på svårigheten med 
att uppskatta framtida operativa budgetsaldon. 
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Figur 3. Operativa budgetsaldon (milj. euro, 2017 och 2018) 

 
Källa: Författarnas beräkningar baserat på ibid. 

Absolut i förhållande till relativt perspektiv 

Ytterligare en aspekt gäller utsikterna: beroende på det antagna perspektivet – huruvida man tittar på 
operativa budgetsaldon i absoluta tal eller i förhållande till bruttonationalinkomsten (BNI) – kan 
slutsatserna ändras rätt dramatiskt. I figur 4 rangordnas alla medlemsstater enligt de absoluta operativa 
budgetsaldona 2017 precis som tidigare, men de operativa budgetsaldona presenteras i förhållande till BNI. 
När man tittar på relativt operativt budgetsaldo ändras inte bara rangordningen jämfört med figur 3, utan 
storleken på nettobudgetsaldona påverkas också: medan EU-medel, som nettomottagarländer får enligt en 
nettoberäkning, utgör en betydande del av deras BNI, är dessa siffror mycket mindre för nettobidragsgivare 
när det gäller operativa budgetsaldon. Därför påverkar det antagna perspektivet den övergripande bilden i 
hög grad. Ur ett bokföringsperspektiv får Spanien till exempel mer EU-finansiering än Lettland i absoluta tal, 
men rankas högre när man beaktar den relativa storleken på nettobidragen. 

BNI-strategin bidrar till att sätta de operativa budgetsaldonas betydelse i perspektiv. För medlemsstater 
med ett sammanlagt förhållande mellan offentliga utgifter och BNP på mellan 40 % och 50 % är nettosaldot 
litet som jämförelse. Även om nettobetalare ser operativa budgetsaldon som en meningsfull indikator är 
därför budskapet att en sådan ”börda” i själva verket knappast är en stor finansiell utmaning. 

Figur 4. Operativa budgetsaldon (% GNI, 2018) 

 
Källa: Författarnas beräkningar baserat på ibid. 

Inklusive/exklusive administrativa utgifter och traditionella egna medel 

Figur 5 ger ett intryck av hur de operativa budgetsaldona skulle se ut om två alternativa beräkningsmetoder 
tillämpades. De blå staplarna visar nationella siffror för 2018. I gult anges effekten av att administrativa 
utgifter inkluderas. Om vi går tillbaka till formeln för operativa budgetsaldon (se ruta 2) innebär det att 



Operativa nettosaldon: varianter, framväxande siffror och historik 
 
 

 7 PE 648.183 

𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 och 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 tas bort från ekvationen. Såsom framgår av figuren påverkar denna justering främst de 
operativa budgetsaldona för Luxemburg och Belgien. Intuitivt är detta logiskt eftersom dessa länder står 
värd för flera EU-institutioner. Till följd av detta förbättras de båda ländernas operativa budgetsaldon genom 
att dessa institutioners administrativa utgifter tas med i beräkningarna och gör dem till och med till 
nettomottagare av EU-medel ur ett bokföringsperspektiv. 

Som ett andra alternativ visar de röda staplarna de nationella operativa budgetsaldona när 
traditionella egna medel inbegrips i beräkningarna. Detta innebär en ökning i 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 och 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 (se 
ruta 2) i förhållande till storleken på traditionella egna medel i respektive land. Eftersom traditionella egna 
medel främst består av de gemensamma EU-omfattande tullarna, förekommer dessa tidigare undantagna 
bidrag till EU:s budget främst i de medlemsstater där merparten av exporten från länder utanför EU kommer 
in på den europeiska marknaden. Traditionellt förekommer detta i länder med stora hamnar som Rotterdam 
eller Antwerpen så den här ”Rotterdameffekten” innebär att Nederländerna och Belgien får den 
största delen av EU:s tullavgifter. Genom att sådana intäkter behandlas som om de vore nationella bidrag 
från dessa länder försämrar den här justeringen av beräkningarna dessutom avsevärt deras operativa 
budgetsaldo.  

Figur 5 Operativa budgetsaldon: alternativa strategier (euro, 2018) 

 
Källa: Författarnas beräkningar baserat på ibid. 

Operativa budgetsaldon inom specifika politikområden 

Slutligen kan de operativa budgetsaldona för EU:s olika politiska instrument beräknas för att spåra 
hur medlemsstaterna ”gynnas” av dessa instrument rent bokföringsmässigt. De resultat som 
motsvarar operativa budgetsaldon för de tre största politikområdena – konkurrenskraft, sammanhållning 
och naturresurser – presenteras i figur 6. Om vi betraktar enskilda politikområden innebär detta helt enkelt 
en minskning av 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 och 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 (se ruta 2) i en utsträckning som innebär att endast medel som kanaliseras 
genom respektive politiskt instrument beaktas. 

Om vi börjar med EU-finansiering för att främja ekonomisk konkurrenskraft visar figur 6 att traditionella 
nettobidragsgivare i synnerhet visar sig vara nettomottagare av EU:s medel till konkurrenskraft. När endast 
sammanhållningsutgifterna beaktas i beräkningarna ligger resultaten, i motsats till detta, mer i linje med 
resultaten som baseras på standardmetoden för operativa budgetsaldon. De traditionella 
nettomottagarna av EU-medel är främst belägna i Östeuropa och har betydande nettointäkter från 
den sammanhållningspolitiska finansieringen. 

Ett tydligt mönster kan ses för politikområdet naturresurser (dvs. främst direktstöd via den gemensamma 
jordbrukspolitiken). Ur detta perspektiv förändras inte de traditionella nettomottagarnas roll särskilt mycket. 
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Som den största stödmottagaren inom den gemensamma jordbrukspolitiken i absoluta tal blir 
Frankrike också nettomottagare av EU-medel inom detta politikområde. Sammanfattningsvis visar 
beräkningen av de operativa budgetsaldona enligt enskilda EU-politiska instrument tydligt hur de 
nationella (netto-) betalningsprofilerna skiljer sig åt mellan instrumenten. 

Figur 6. Operativa budgetsaldon för olika EU-politiska instrument (euro, 2018) 

 
Källa: Författarnas beräkningar baserat på ibid. 

Förutsäga operativa budgetsaldon 

Slutligen uppstår ett annat metodologiskt problem när operativa budgetsaldon används på förhand (dvs. 
för att bedöma de fördelningsmässiga konsekvenserna av framtida EU-utgifter). Vissa utgiftsprogram såsom 
Sammanhållning har fördefinierade nationella anslag som skulle kunna användas för att förutse framtida 
operativa budgetsaldon. Sammanhållningsprogrammet drabbas dock regelbundet av underutnyttjande; 
medel som avsatts för vissa medlemsstater används inte fullt ut. Eftersom detta var ett vanligt mönster i flera 
av de fattigare medlemsstaterna vilseledde de operativa budgetsaldona på förhand dessa länder med 
prognoser om nettobetalningarna. Saken är ännu mer komplicerad för program som inte har fördefinierade 
nationella utgiftsramar (t.ex. Horisont 2020). Eftersom tilldelningen av dessa medel baseras på 
spetsforskning inom ramen för konkurrensutsatta förfaranden är den resulterande fördelningen av utgifter 
mellan EU:s forskningsinstitutioner svår att förutsäga. Prognoser är också svåra för ny EU-politik där tidigare 
resultat saknas.  

Detta förhandsproblem får politiska konsekvenser om överväganden som rör operativa budgetsaldon i hög 
grad påverkar beslut (t.ex. om nästa fleråriga budgetram). Nationella företrädare tenderar att främja 
politik där de har en tillförlitlig prognos – eller till och med en politisk garanti – för sina länders andel 
av utgifterna. Denna snedvridning försvagar stödet för ny eller befintlig politik som har en mindre stabil 
och förutsägbar utgiftsfördelning. Om denna nya politik dessutom har ett större europeiskt mervärde 
än den enkelt förutsägbara transfereringspolitiken som tillämpas för sammanhållningspolitiken och 
den gemensamma jordbrukspolitiken kommer sådan snedvridning att vara särskilt kostsam för 
gemenskapen. 
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Varför lägger medlemsstaterna vikt vid nettosaldon? 

Med tanke på alla brister i budgetsaldometoden är ett förslag att helt enkelt bortse från nettosaldon. Det är 
dock svårt att se att medlemsstaterna skulle sluta använda sig av operativa budgetsaldon. Medlemsstaterna 
har alltid försökt beräkna sitt nettosaldo, även innan kommissionen började offentliggöra beräkningarna. 
Det är därför nödvändigt att förstå varför medlemsstaterna lägger sådan vikt vid nettosaldon, särskilt 
under senare tid. 

Liksom vid alla förhandlingar söker parterna efter ett enkelt sätt att avgöra om de ”vinner” eller ”förlorar” 
jämfört både med andra och sin egna ursprungliga ställning. I EU:s budgetförhandlingar fokuserar 
medlemsstaterna på att förbättra sitt nettobudgetsaldo, eftersom detta är ett enkelt sätt att 
kommunicera framgång till medierna och väljarna. Ett avgörande faktum i detta avseende är att 
EU:s politik skiljer sig avsevärt åt när det gäller hur den framstår för väljarna: sammanhållningspolitiska 
utgifter som finansierar ny infrastruktur, eller jordbruksutgifter som koncentrerar medel till en specifik 
sektor, får stor uppmärksamhet i hemvalkretsar och åtnjuter därför ett enormt politiskt stöd. Dessa mycket 
framträdande utgiftsposter utgör en viktig del av nettobalansen, medan politik med mindre 
framträdande fördelar (på grund av de utgifter som uppstår utanför EU) tenderar att ignoreras.  
Dessutom framstår indirekta fördelar med EU:s utgifter (t.ex. andraomgångseffekter som kan vara 
gränsöverskridande till sin natur) också som mindre angelägna. Dessa argument främjar praxis att beräkna 
och använda operativa saldon (se briefingdokumentet om strategier för att övervinna perspektivet ”rättvist 
återflöde” på EU:s budget, februari 2020). 

Slutsats 

Vår kritiska analys har visat att operativa budgetsaldon är indikatorer med mycket begränsat 
informationsvärde. Bara den aritmetiska konstruktionen, bland annat viktningsförfarandet, har allvarliga 
begränsningar. De operativa budgetsaldona kommer per definition att signalera att det europeiska 
mervärdet av EU:s utgifter är noll, eftersom summan av de operativa budgetsaldona i alla medlemsstater 
alltid måste vara noll. Därför bör operativa budgetsaldon under inga omständigheter fungera som en 
kompass som vägleder EU:s budget mot ett högre värde för alla EU-medborgare.   
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Bilaga: rabatternas historia8 

Den politiska efterfrågan på uppgifter om budgetsaldon återspeglar farhågor om rättvisan i hur den 
ekonomiska bördan i EU:s budget fördelas. Sedan 1970-talet har dessa farhågor lett till olika ad hoc-metoder 
eller formelbaserade metoder för att korrigera budgetsaldon som uppfattades som politiskt oacceptabla. 
Detta kan exemplifieras genom en kort översikt över historiken bakom systemet för egna medel och dess 
rabatter (se figur 7):  

1970–1984 Systemet med egna medel införs. Det omfattar tullavgifter, jordbruksavgifter samt socker- och 
isoglukosavgifter – så kallade traditionella egna medel. Medlemsstaterna får tillbaka 10 % av dessa medel 
för att täcka administrativa utgifter. Från och med 1980 betalade medlemsstaterna 1 % av sina intäkter från 
mervärdesskatt (moms) i sin helhet (vilket tidigare endast hade införts gradvis). Detta utgjorde då 50 % av 
EU:s budget. 

1985–1987 Efter Europeiska rådets beslut i Fontainebleau 1984 träder Förenade kungarikets rabatt i kraft. 
Rabatten infördes eftersom landets BNP per capita var lägre än genomsnittet för Europeiska ekonomiska 
gemenskapen (EEG) och landets jordbrukssektor var liten, med en stor andel jordbruksprodukter som 
importerades från länder utanför EEG. Det fanns därför relativt få fördelar med EEG:s viktigaste 
utgiftsprogram – den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) – för Förenade kungariket vid den här tiden. 
Samtidigt betalade landet ett högt momsbaserat bidrag, eftersom beräkningsunderlaget för moms 
utgjorde en större andel av bruttonationalprodukten (BNP) i Förenade kungariket än i andra medlemsstater. 
1985 fick Förenade kungariket sitt momsbaserade bidrag reducerat med 1 miljard ecu (den europeiska 
valutaenheten). Från och med 1986 fastställdes rabatten till 66 % av skillnaden mellan Förenade kungarikets 
andel av alla momsbaserade bidrag och dess andel av alla EU-utgifter till samtliga medlemsstater, exklusive 
EU:s utgifter i tredjeländer. Medlemsstaterna betalade för denna rabatt i proportion till sina momsbaserade 
inbetalningar. Tyskland fick en rabatt på en tredjedel av det ytterligare belopp som skulle betalas (en ”rabatt 
på rabatten”). Procentsatsen för momsmedel höjdes till 1,4 %. 

1988–1992 (Delors I) Maxbeloppet (dvs. taket) för sammantagna egna medel fastställs 1988 till 1,15 % av 
EEG:s sammanlagda BNP och höjs 1992 till 1,2 %. En ny inkomstkälla införs för att balansera utgifterna om 
intäkterna från traditionella egna medel och moms är otillräckliga – en andel av medlemsstaternas BNP. Ett 
”tak” för momsbaserade bidrag införs: En medlemsstats momsunderlag får inte överstiga 55 % av dess BNP. 
Medlemsstaterna behåller 10 % av uppbördskostnaderna. Medlemsstaterna finansierar inte längre 
Förenade kungarikets rabatt i proportion till sitt momsunderlag, utan i stället i proportion till sin BNP. 

1993–1999 (Delors II) Taket för sammantagna egna medel höjs från 1,20 % 1993 till 1,27 % 1999. Taket för 
momsunderlaget sänks till 50 %. Procentsatsen för momsmedel minskas gradvis till 1,0 % mellan 1995 och 
1999.  

2000–2006 Efter Europeiska rådets beslut i Berlin 1999 höjs uppbördskostnaderna för traditionella egna 
medel från 10 % till 25 %. Procentsatsen för momsmedel sänks till 0,75 % 2002 och till 0,5 % 2003. Österrike, 
Tyskland, Nederländerna och Sverige betalar endast en fjärdedel av de vanliga kostnaderna för 
Förenade kungarikets rabatt. Taket för egna medel ligger kvar på 1,27 % av BNP, vilket motsvarar 1,24 % av 
BNI. Nya medlemsstater fick ett engångsbelopp i likviditetsstöd 2004 för att förbättra sitt nettobudgetläge 
samt andra tillfälliga betalningar. 

2007–2013 Procentsatsen för momsmedel sänks till 0,3 %. Vissa länder fick minskade procentsatser för 
denna period: 0,225 % för Österrike, 0,15 % för Tyskland och 0,1 % för Nederländerna och Sverige. 
Bruttominskningar av BNI-bidraget införs för Nederländerna (605 miljoner euro) och Sverige 
(150 miljoner euro) för endast den här perioden. De sistnämnda bruttominskningarna finansieras av alla 
övriga medlemsstater, inklusive Förenade kungariket, genom deras BNI. Förenade kungarikets fördel 
genom rabatten begränsas till 10,5 miljarder euro för att landet ska delta i att finansiera utvidgningen. Det 
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som utelämnas i beräkningen av Förenade kungarikets rabatt är värdet av icke-jordbruksutgifter från 
EU:s budget i de tretton medlemsstater som anslutit sig sedan 2004.  

2014–2020 Tyskland, Nederländerna och Sverige fick en reducerad procentsats för momsmedel på 0,15 % 
för denna period. Danmark, Nederländerna och Sverige fick bruttominskningar av sina årliga BNI-bidrag på 
130 miljoner euro, 695 miljoner euro respektive 185 miljoner euro (2011 års priser) endast för denna period. 
Österrike fick sitt BNI-bidrag reducerat med 30 miljoner euro 2014, 20 miljoner euro 2015 och 
10 miljoner euro 2016. Avdraget för uppbördskostnader för traditionella egna medel minskas till 20 %. Taket 
för egna medel sänks från 1,24 % till 1,23 % av BNI. 

Figur 1. ”Jag vill ha mina pengar tillbaka”: tidslinjer för nationella rabatter 

 
Källa: Författarnas egna. 1TOR = Traditionella egna medel. 266 % av skillnaden mellan procentandelen av Förenade kungarikets 
bidrag till momsmedlen jämfört med de övriga medlemsstaterna och den andel av EU:s budget som används i Förenade kungariket. 
3AT 0,225 %, DE 0,15 %, NL och SE 0,10 %. 4Årliga minskningar på 130 miljoner euro för DK, 695 miljoner euro för NL och 
185 miljoner euro för SE. Minskning med 60 miljoner euro för AT 2014–2016. 
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