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STRESZCZENIE
W dniu 6 grudnia 2019 r. Parlament Europejski (PE) zlecił Blomeyer & Sanz przygotowanie badania
analitycznego poświęconego temu, jak fundusze UE przyczyniają się do likwidowania różnic
gospodarczych w Unii Europejskiej (UE).
Celem niniejszego badania jest dostarczenie danych i związanej z nimi analizy na temat operacyjnego
salda budżetowego, jego słabości i ograniczeń oraz dostarczenie dowodów na pozytywne rezultaty,
które państwa członkowskie odnoszą wskutek przynależności do UE, niezależnie od statusu ich
operacyjnego salda budżetowego.
W streszczeniu tym pokrótce przedstawiono główne ustalenia.
Problemy i ograniczenia związane ze sposobem myślenia o pozycjach netto
Oceniając korzyści uzyskiwane z budżetu UE, państwa członkowskie koncentrują się przede wszystkim
na swoich indywidualnych pozycjach netto (bilansach operacyjnych netto), tj. saldzie netto wkładów
krajowych i transferów otrzymanych z budżetu UE. Korzystanie z bilansów operacyjnych netto jako
głównego wskaźnika pociąga jednak za sobą szereg problemów i ograniczeń, ponieważ pomija
korzyści pośrednie związane z wydatkami UE i członkostwem w UE wykraczające poza czysto finansowe
przepływy związane z budżetem UE.

Jako % DNB UE

Zamiast koncentrować się na maksymalnym zwiększeniu korzyści, jakie budżet UE może przynieść całej
UE, a tym samym jej poszczególnym członkom, państwa członkowskie skupiają się przede wszystkim
na minimalizacji ujemnych pozycji netto lub maksymalizacji pozycji dodatnich. Sposób myślenia o
pozycjach netto stanowi zatem przeszkodę dla ukierunkowanego na przyszłość budżetu UE,
ponieważ odwraca uwagę państw członkowskich od długoterminowych wyzwań, przed którymi stoi
UE, takich jak: zmiana klimatu, migracja, transformacja cyfrowa czy utrzymujące się nierówności między
regionami i w zakresie
Wielkość budżetu UE jako odsetek dochodu narodowego brutto
rozkładu
dochodów.
1,4
0,03
Skupianie
się
na
0,03
0,03
0,02
0,03
pozycjach netto prowadzi
1,2
0,03
do
projektowania
1
budżetu UE, który ani pod
względem struktury, ani
0,8
wielkości
nie
jest
1,25
0,6
1,13
1,12
1,11
1,09
odpowiedni
do
1
0,4
rozwiązania
tych
problemów. Jeżeli chodzi
0,2
o
strukturę,
w
0
wieloletnich
ramach
Ø 1993-1999 Ø 2000-2006 Ø 2007-2013 Ø 2014-2020 Ø 2014-2020 Ø 2021-2017
EU 27
finansowych
(WRF)
dominują wydatki na
Commitments ceiling in % of EU GNI
European Development Fund
rolnictwo i spójność, a
tendencja ta najprawdopodobniej utrzyma się w nadchodzących WRF. Jeżeli chodzi o wielkość,
porównując dochód narodowy brutto (DNB) UE w poszczególnych WRF, można dostrzec, że w dłuższej
perspektywie budżet dostępny dla UE maleje, co przedstawiono na powyższym rysunku. Ponadto
sposób myślenia o pozycjach netto przyczynia się do tego, że państwa będące płatnikami netto
domagają się rabatów, aby ograniczyć swoje ujemne pozycje netto. Rabaty sprawiają, że unijny
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system finansowania jest złożony i nieprzejrzysty, oraz naruszają zasadę zdolności płatniczej. Rabaty te
nie są również w systematyczny sposób powiązane z wielkością pozycji netto państw członkowskich i
nie są stosowane wobec wszystkich państw będących płatnikami netto. Wreszcie sposób myślenia o
pozycjach netto utrudnia negocjacje w sprawie WRF, co sprawia, że coraz trudniej jest osiągnąć
porozumienie. To z kolei prowadzi do opóźnień w ustanowieniu WRF na kolejny okres siedmiu lat, co
może utrudnić realizację różnych programów UE.
Państwa członkowskie czerpią z członkostwa w UE wiele korzyści wykraczających poza czysto
finansowe przepływy, które są całkowicie pomijane w pozycjach netto. Polityka UE koordynowana i
finansowana przez UE zastępuje lub uzupełnia działania poszczególnych państw członkowskich,
tworząc dodatkową europejską wartość dodaną, która nie jest odzwierciedlana w pozycjach
netto. Na przykład badanie przeprowadzone przez Bertelsmann Stiftung (2013) wykazało, że
zastąpienie zagranicznych przedstawicielstw krajowych ambasadą europejską mogłoby przynieść
oszczędności wynoszące od 420 mln do 1,3 mld EUR rocznie. Dzięki integracji europejskich sił lądowych
można by uzyskać oszczędności rzędu 3–9 mld EUR rocznie. Fuest i Pisani-Ferry (2019) określili szereg
obszarów, takich jak: zagraniczne stosunki gospodarcze, łagodzenie zmiany klimatu, suwerenność
cyfrowa, współpraca na rzecz rozwoju i pomoc finansowa dla państw trzecich lub polityka migracyjna
i ochrona uchodźców, które mogą prowadzić do rozwoju europejskich dóbr publicznych.
Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że pozycje netto nie odzwierciedlają struktury transferów
otrzymywanych przez poszczególne państwa członkowskie z budżetu UE ani ich efektywności i
wyników. Na przykład Bachtrögler i in. (2019) zwracają uwagę, że wpływ finansowania z funduszy
spójności dla przedsiębiorstw przemysłowych na zatrudnienie i wydajność różni się w poszczególnych
regionach i państwach członkowskich, czego jednak nie oddają pozycje netto. Ponadto zastąpienie
obecnych zasobów własnych (wkładów wnoszonych głównie przez państwa członkowskie)
alternatywnymi źródłami dochodów (takimi jak ekologiczne zasoby własne), które przyczyniłyby się do
realizacji ważnych aspektów polityki UE, przyniosłoby korzyści państwom członkowskim i całej UE,
których nie odzwierciedlałyby pozycje netto. Pozycje netto przesłaniają zatem również aspekty
jakościowe w odniesieniu do dochodów UE.
Co więcej, skoncentrowanie się na pozycjach netto prowadzi do całkowitego pominięcia korzyści
pośrednich płynących z budżetu UE, które mogą przypadać państwom członkowskim. Badania
pokazują, że polityka spójności przynosi korzyści nie tylko bezpośrednim odbiorcom, lecz także całej
UE. Na przykład w badaniu zleconym przez polskie Ministerstwo Rozwoju w 2017 r. oszacowano, że
korzyści płynące dla państw członkowskich UE-15 z transferów dokonywanych w ramach polityki
spójności do krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier) wynoszą 96,6
mld EUR, co stanowi ok. 80% całkowitego wkładu UE-15 w finansowanie realizacji polityki spójności w
Grupie Wyszehradzkiej, wynoszącego 120 mld EUR. Korzyści te przeważnie mają postać pośrednią
wynikającą z wywozu, przy czym większość z nich odnieśli główni partnerzy handlowi Grupy
Wyszehradzkiej, tj. Austria, Niemcy, Włochy, Niderlandy i Francja. Istnieją również korzyści
bezpośrednie, które odnoszą przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE-15 lub grupy kapitałowe z
siedzibą w UE-15 będące właścicielami przedsiębiorstw prowadzących działalność w państwach Grupy
Wyszehradzkiej. Głównymi beneficjentami tych korzyści bezpośrednich są Niemcy, Hiszpania, Austria,
Francja i Włochy. W analizie przedstawionej w niniejszym badaniu zwraca się również uwagę na fakt,
że jednostki dominujące z siedzibą w bardziej rozwiniętych państwach członkowskich mogą w
rzeczywistości pośrednio czerpać znaczne korzyści (np. przez rozliczenia wewnętrzne w ramach grupy
przedsiębiorstw) ze współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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przeznaczonego na inwestycje dokonywane przez ich jednostki zależne w krajach objętych polityką
spójności. Istnieje również szereg pozytywnych efektów zewnętrznych dla państw członkowskich UE15. Te efekty zewnętrzne wynikają ze wsparcia na przedsiębiorczość i innowacje, infrastrukturę
transportową, szkoły wyższe i ochronę środowiska w krajach Grupy Wyszehradzkiej w ramach polityki
spójności. Na przykład Volkswagen Slovakia, jednostka zależna niemieckiego koncernu Volkswagen
AG, korzysta z wielu pozytywnych efektów zewnętrznych polityki spójności i projektów finansowanych
przez UE na Słowacji. Pozytywne efekty zewnętrzne wynikają z rozwoju infrastruktury finansowanego
przez UE, prowadzącego do niższych kosztów transportu i lepszej dostępności dostawców; z
zapewniania spółce Volkswagen Slovakia kompetentnej i wykwalifikowanej siły roboczej oraz
współpracy w zakresie badań i rozwoju przez ośrodki zajmujące się wsparciem w dziedzinie edukacji i
badaniami; oraz z bezpośredniego finansowania przez UE dostawców spółki Volkswagen Slovakia i jej
samej, co przyczyniło się do większej efektywności tych przedsiębiorstw i ich pracowników.
Kolejnym ograniczeniem pozycji netto jest fakt, że nie oddają korzyści wynikających z wydatków
kierowanych do państw trzecich, poza UE, takich jak pomoc rozwojowa czy wsparcie
przedakcesyjne, które mogą przynosić państwom członkowskim korzyści pośrednie.
Korzyści dla państw członkowskich wynikające z członkostwa w UE
UE jest czymś więcej niż tylko sumą państw członkowskich, a skutki gospodarcze jej polityki wykraczają
daleko poza dość ograniczoną narrację dotyczącą wkładów finansowych netto. Mówiąc konkretniej, UE
umożliwia dostarczanie wielu dóbr publicznych, w tym rynku wewnętrznego, zapewniającego
swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i pracowników, których to dóbr państwa członkowskie
nie mogą generować samodzielnie. Członkostwo w UE przynosi państwom członkowskim szereg
korzyści. W niniejszym badaniu skoncentrowano się na korzyściach płynących z bezpośrednich
inwestycji wewnątrzunijnych, handlu wewnątrzunijnego oraz unijnych efektów sieciowych.
Korzyści płynące z bezpośrednich inwestycji wewnątrzunijnych
Chociaż przychodzące bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są ważnym elementem
konkurencyjności i czynnikiem wzrostu gospodarczego w kraju je przyjmującym, wychodzące
bezpośrednie inwestycje zagraniczne również przynoszą szereg korzyści, gdyż umiędzynarodowienie
stało się jedną z głównych strategii przedsiębiorstw na rzecz wzrostu. Znaczne bezpośrednie
inwestycje wewnątrzunijne napływają z państw o rozwiniętej gospodarce będących płatnikami netto
do biedniejszych gospodarek UE, umożliwiając tym pierwszym korzystanie z rozszerzonych rynków i
tanie zaopatrywanie się w czynniki produkcji. Uboższe państwa będące beneficjentami netto odniosły
korzyści z transferu kapitału i technologii, jak również ze wzrostu wydajności pracy. Zdolność do
inwestowania za granicą wskazuje na to, że dane państwo/przedsiębiorstwo posiada większą wiedzę,
siłę kapitałową lub lepszą technologię niż jego konkurenci. Za pośrednictwem inwestycji
wychodzących korporacje wielonarodowe mogą zdobyć przewagę nad konkurentami dzięki
specjalizacji swoich jednostek zależnych. Ogólnie rzecz biorąc, kraje rozwijające się więcej kapitału
importują niż eksportują, kraje rozwinięte natomiast są zazwyczaj równie silnymi importerami, jak i
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eksporterami kapitału.
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(wartości ujemne oznaczają więcej BIZ przychodzących niż wychodzących) i odnoszą korzyści z
transferu kapitału i technologii. BIZ mają również zasadnicze znaczenie dla integracji światowych
łańcuchów dostaw. Przyrost wydajności w ogólnounijnych łańcuchach wartości sprawił, że
przedsiębiorstwa unijne stały się bardziej konkurencyjne, co z kolei pozwala im na rozszerzenie
działalności poza UE.
Poland
Spain
Italy
Portugal
Romania
Czechia
Malta
Hungary
Greece
Slovakia
Bulgaria
Estonia
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Skumulowane przepływy netto wewnątrzunijnych
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (aktywa minus
zobowiązania), lata 2009–2018, w mln EUR

Głównymi inwestorami w UE są państwa największe i najbardziej rozwinięte (Niemcy i Francja), jak
również te, które są siedzibami jednostek dominujących i centrów finansowych przekazujących środki
pieniężne z państw trzecich, na przykład Niderlandy i Luksemburg. Ostatnio w centrum uwagi znalazły
się dochody bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Inwestorzy prywatni oczekują dodatniego
zwrotu z zainwestowanego kapitału. Pod tym względem nie ma różnicy pomiędzy inwestorami
krajowymi i zagranicznymi. Jedni i drudzy mają również swobodę decydowania o tym, co zrobić z
uzyskanymi opodatkowanymi dochodami. Tym, co sprawia, że dochody inwestorów zagranicznych są
szczególne, jest fakt, że bilans płatniczy pokazuje, ile zarabiają i czy zachowują te dochody w państwie
przyjmującym. Osiągnięta stopa zwrotu z inwestycji w danej gospodarce jest ważnym czynnikiem
atrakcyjności danej lokalizacji pod względem BIZ. Z danych wynika, że państwa członkowskie z Europy
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Środkowo-Wschodniej oferują wyższe stopy zwrotu i nadal są atrakcyjne dla inwestorów
zagranicznych.
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latach 2009–2018 przedstawiono na rysunku po lewej. Do największych beneficjentów netto należą
Niemcy (185 mld EUR), Francja (143 mld EUR), Luksemburg (110 mld EUR) i Włochy (43 mld EUR).
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finansowych Niemcy, Francja i Włochy również należą do głównych beneficjentów pod względem
wysokości dochodów uzyskiwanych z inwestycji za granicą. Inwestorzy przeznaczają jedynie część
dochodów z BIZ na nowe inwestycje w gospodarce przyjmującej, a znaczniejszą część przenoszą za
granicę. Jak widać na powyższym rysunku, duże dochody z BIZ są zazwyczaj repatriowane, szczególnie
przez państwa, które pełnią rolę centrów finansowych i które osiągają najwyższe dochody. Duże kwoty
repatriowanych dochodów wygenerowali również inwestorzy niemieccy i francuscy – odpowiednio
339 i 255 mld EUR.
Korzyści płynące z handlu wewnątrzunijnego
Integracja zwykle ulegała wzmocnieniu po przystąpieniu do UE, co świadczy o korzyściach płynących z
członkostwa w UE dla wszystkich państw członkowskich, które to jednak różnią się znacznie w
poszczególnych krajach. Oprócz członkostwa w UE na handel wewnątrzunijny wpływa wiele czynników
(upadek komunizmu i późniejsza zmiana kierunku handlu, specjalizacja przemysłu i integracja z
łańcuchami wartości, położenie geograficzne itp.). Analizując bardziej szczegółowo rozszerzenie UE w
2004 r. i jego skutki, można stwierdzić, że w odnośnym okresie (lata 1999–2008), nastąpił silny wzrost
wewnątrzunijnego wywozu i przywozu – średnia roczna stopa wzrostu wynosiła 7%. Zarówno państwa
będące płatnikami netto, jak i państwa będące beneficjentami netto odnotowały wzrost handlu
wewnątrzunijnego, lecz był on znacznie wyraźniejszy w przypadku tej drugiej grupy. Integracja
handlowa z UE – mierzona jako udział wewnątrzunijnego wywozu i przywozu wyrażony odsetkiem
produktu krajowego brutto (PKB) – wzmocniła się po przystąpieniu we wszystkich państwach (z
wyjątkiem Malty), wzrastając o 5–50 punktów procentowych. Zmiany w strukturze handlu (mierzone
jako udział półproduktów, produktów zaawansowanych i średniozaawansowanych technologicznie w
handlu wewnątrzunijnym) w latach 2004–2018 były, jak oczekiwano, mniej wyraźne w trzech
państwach będących głównymi płatnikami netto ze względu na ich dłuższą historię integracji.
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Unijne efekty sieciowe dla handlu i inwestycji
UE jest najbardziej aktywnym podmiotem pod względem umów handlowych. Poniższy wykres
przedstawia rozwój sytuacji w dziedzinie umów o wolnym handlu, które obowiązywały UE i wybrane
państwa
na
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członkowskich, lecz także znacznie zwiększyła liczbę umów o wolnym handlu zawartych z państwami
trzecimi. Umowy takie również mają pozytywny wpływ na handel, choć nie tak duży jak rozszerzenia
UE. Przedstawione w niniejszym badaniu szacunki oparte na własnym modelu grawitacyjnym
pokazują, że rozszerzenia UE mają duży i znaczący wpływ na handel dwustronny i przepływy
inwestycyjne oraz że przynależność do ogromnej unijnej sieci handlowej przynosi dodatkowe skutki
handlowe.
Podejście do przełamania oceny opartej na pozycji netto
Chociaż pozycje netto są obecnie dla państw członkowskich głównym wskaźnikiem służącym do oceny
ich indywidualnych korzyści płynących z budżetu UE i członkostwa w UE, potrzebne są dodatkowe
wskaźniki, aby uzyskać bardziej kompleksowy i wielopłaszczyznowy obraz ogólnych takich korzyści. Na
przykład rozszerzone pozycje netto mogłyby uwzględniać oszczędności kosztów na szczeblu państw
członkowskich uzyskane dzięki dostarczaniu europejskich dóbr publicznych. W przeciwieństwie do
wkładów netto do budżetu UE integracja nie jest dla gospodarek UE grą o sumie zerowej, lecz prowadzi
do dodatkowej wartości tworzonej przez międzynarodowy podział pracy z większym rynkiem dla
wszystkich państw członkowskich.
Istnieje kilka wariantów reformy budżetu UE uwzględniających jego różne cechy strukturalne, które to
warianty mogłyby pomóc przełamać sposób myślenia o pozycjach netto. Zwiększenie unijnej
wartości dodanej zapewnianej przez wydatki UE przyczyniłoby się do osłabienia tego sposobu
myślenia państw członkowskich. Im większy jest udział wydatków na europejskie dobra publiczne
charakteryzujące się korzyściami transgranicznymi lub zapewniające przyrost wydajności w
porównaniu z poziomem krajowym, tym mniej znacząca staje się koncepcja pozycji netto, ponieważ
korzyści wynikające z tych dóbr publicznych przypadają na całą UE, a zatem na wszystkie państwa
członkowskie łącznie. Reformy systemu zasobów własnych UE to kolejna propozycja mająca na celu
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przełamanie sposobu myślenia o pozycjach netto. Zastąpienie znacznej części wkładów krajowych do
budżetu UE innowacyjnymi (opartymi na podatkach) zasobami własnymi może rozluźnić związek
między płatnościami do budżetu UE z jednej strony a otrzymywanymi zeń transferami z drugiej strony.
W poniższej tabeli przedstawiono kilka wariantów w odniesieniu do innowacyjnych zasobów własnych.
Im mniej dochodów z nich będzie można przypisać poszczególnym państwom członkowskim ze
względu na aspekty transgraniczne i im większy udział wkładów krajowych zastąpią te zasoby, tym
mniej znaczące będą bilanse operacyjne netto. Ponadto wszystkie te warianty mogą w pewnym
stopniu przyczynić się do sprawiedliwego i zrównoważonego opodatkowania w UE. Kilka z nich może
szczególnie wspierać wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu jako „ekologiczne zasoby własne”:
podatek od biletów lotniczych oparty na emisji dwutlenku węgla (lub podatki lotnicze ogółem),
mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO 2 w ramach unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji lub należność dodatkowa w odniesieniu do krajowych podatków od
paliw. W ramach ponadnarodowego przesunięcia obciążeń podatkowych innowacyjne zasoby własne
mogłyby zastąpić wkłady krajowe, co mogłoby stworzyć dodatkową przestrzeń fiskalną dla państw
członkowskich pilnie potrzebną w następstwie obecnego kryzysu związanego z COVID-19. Mogłyby
również służyć do finansowania wspólnych ogólnounijnych środków służących odbudowie gospodarki
po przezwyciężeniu dotkliwego kryzysu lub do sfinansowania większego budżetu UE.
Warianty zasobów własnych opartych na podatkach i potencjalnych dochodów podatkowych
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oparte na
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Potencjalne
zasoby własne
oparte na
podatkach

Rok referencyjny

Zaangażowane
państwa
członkowskie

Szczegóły

gospodarstw
domowych)

1,5% od majątku
netto
gospodarstw
domowych
wynoszącego
ponad 1,5 mln
EUR

Potencjalne
dochody w mld
EUR

Potencjalne
dochody w %
budżetu UE na
2021 r.

Podatek od
transakcji
finansowych

2016

UE-10 („koalicja
chętnych”)

0,1% od kapitału
własnego; 0,01%
od instrumentów
pochodnych

4–33

2–20

Zasoby własne
oparte na CCCTB

2014

UE-28

1% CCCTB

8

5

Źródło: Schratzenstaller i Krenek (2019), tabela 2 (nieznacznie zmodyfikowana).

Skupienie się na pozycjach netto przyczynia się do tego, że państwa członkowskie będące płatnikami
netto domagają się rabatów ograniczających ich ujemne pozycje netto. Reformy systemu rabatów
mogą zatem pomóc przełamać sposób myślenia o pozycjach netto.
W niniejszym badaniu wykazano, że operacyjne saldo budżetowe ma szereg słabości i ograniczeń oraz
że przynależność do UE, niezależnie od statusu operacyjnego salda budżetowego państw
członkowskich, przynosi wiele pozytywnych rezultatów wykraczających poza czysto finansowe
przepływy. W związku z tym pozycje netto powinny być traktowane wyłącznie jako zwykłe wskaźniki
księgowe, a nie jako wskaźniki oddające bezpośrednie i pośrednie korzyści z budżetu UE.
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1. WPROWADZENIE
1.1. CELE I ZAKRES
W dniu 6 grudnia 2019 r. Parlament Europejski zlecił Blomeyer & Sanz przygotowanie badania
analitycznego poświęconego temu, jak fundusze UE przyczyniają się do likwidowania różnic
gospodarczych w UE.
Jeżeli chodzi o cele badania, są nimi dostarczenie danych i związanej z nimi analizy na temat
operacyjnego salda budżetowego, jego słabości i ograniczeń oraz dostarczenie dowodów na
pozytywne rezultaty, które państwa członkowskie odnoszą wskutek przynależności do UE, niezależnie
od statusu ich operacyjnego salda budżetowego.
Jeżeli chodzi o jego zakres, w wyraźnie określonym zakresie zadań badania analitycznego wymieniono
szereg elementów, mianowicie: 1) przegląd licznych problemów związanych z szeroko stosowanym
operacyjnym saldem budżetowym i jego ograniczeniami; 2) analizę pozytywnych skutków transferów
z budżetu UE, nie tylko dla odbiorców netto, lecz także dla państw członkowskich będących płatnikami
netto; 3) analizę pozytywnych skutków wynikających z przynależności do UE, niezależnie od statusu
operacyjnego salda budżetowego danego państwa członkowskiego, w tym pozytywnych skutków
bezpośrednich inwestycji wewnątrzunijnych oraz wewnątrzunijnego bilansu handlowego państw
członkowskich; 4) dostarczenie dowodów na zbiorowe korzyści wynikające z polityki UE, synergii
gospodarczych i skutków transgranicznych. Powyższe zagadnienia podzielono na trzy główne części:
•

Ograniczenia oceny opartej na pozycjach netto w odniesieniu do budżetu UE: w badaniu
przedstawiono długookresowe dane dotyczące zmian pozycji netto państw członkowskich
oraz argumenty wykazujące i ilustrujące ograniczenia pozycji netto państw członkowskich jako
wskaźnika wykorzystywanego przez nie do oceny indywidualnych korzyści płynących z
budżetu UE. W badaniu określono ponadto różne rodzaje korzyści pośrednich z wydatków UE,
które mogą odnosić poszczególne państwa członkowskie, koncentrując się na tych korzyściach,
które przypadają państwom innym niż państwo przyjmujące. Ponadto w badaniu omówiono
koncepcję unijnej wartości dodanej, która jest często wykorzystywana do oddania korzyści
wynikających z różnych kategorii wydatków dla całej UE, oraz poddano przeglądowi istniejącą
analizę empiryczną mającą na celu ilościowe określenie korzyści pośrednich z budżetu UE dla
poszczególnych państw członkowskich.

•

Korzyści państw członkowskich wynikające z członkostwa w UE: w tej sekcji przedstawiono
korzyści wynikające z członkostwa w UE, zaczynając od przeglądu literatury, w której mierzony
jest „koszt braku działań na poziomie europejskim”. Następnie w badaniu opisano korzyści
wynikające z bezpośrednich inwestycji wewnątrzunijnych, wykorzystując szereg baz danych i
wskaźników do oceny wpływu wewnątrzunijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ) w czasie i w podziale na państwa. Kolejnym elementem jest analiza korzyści płynących z
handlu wewnątrzunijnego z wykorzystaniem dynamiki wywozu i przywozu, a także
wynikających z nich bilansów handlowych. Ponadto w badaniu przeanalizowano unijne efekty
sieciowe dla handlu i inwestycji przez oszacowanie skutków umów o wolnym handlu dla
gospodarek stron w nich uczestniczących. W tym celu wykorzystano strukturalny model
grawitacyjny. Przeanalizowano również wpływ tych skutków na produkt krajowy brutto (PKB) i
na zatrudnienie.

•

Podejście do przełamania oceny opartej na pozycjach netto: w ostatniej sekcji określono
najważniejsze rodzaje podejścia do fundamentalnych reform, które mogłyby pomóc przełamać
sposób myślenia o pozycjach netto, i opracowano alternatywne wskaźniki odnoszące się do
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operacyjnego salda budżetowego. Skoncentrowano się na stronie wydatków oraz na systemie
zasobów własnych, a także na systemie rabatów zastępującym obecny, który jest szeroko
krytykowany w odnośnej literaturze. Na koniec w badaniu przeanalizowano ostatnie badanie
Eurobarometr, aby ustalić, czy poparcie odpowiednio dla UE i dla zwiększenia budżetu UE jest
związane ze zmianami w pozycjach netto państw pochodzenia respondentów.
1.2. METODYKA
Niniejsze badanie przygotowano na podstawie badania źródeł wtórnych, analizy przykładów i
wywiadów.
•

Badanie źródeł wtórnych: nasza metodyka opiera się zarówno na badaniu źródeł wtórnych,
jak i badaniach empirycznych. Metodyka badania źródeł wtórnych obejmowała przegląd
stosownych dokumentów instytucji UE i środowiska akademickiego na temat wskaźnika
operacyjnego salda budżetowego i jego ograniczeń oraz pozytywnych skutków członkostwa
w UE. Poza przeglądem literatury wykorzystano szereg źródeł danych, np. bazy danych
dotyczących BIZ i COMEXT Eurostatu, bazę danych fDi Markets, bazę danych statystycznych
dotyczących kierunku wymiany handlowej (DOTS) prowadzoną przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MFW) oraz bazę danych dotyczących modeli umów handlowych (DESTA).

•

Analiza przykładów: w kontekście metodyki empirycznej opracowano cztery analizy
przykładów, aby pokazać, że przedsiębiorstwa w państwach będących płatnikami netto
odnoszą korzyści z płatności w ramach polityki spójności (analiza przykładów nr 1), że jednostki
dominujące z siedzibą w bardziej rozwiniętych państwach członkowskich mogą w
rzeczywistości pośrednio odnosić korzyści ze współfinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczonego na inwestycje dokonywane przez ich jednostki
zależne w krajach objętych polityką spójności (analiza przykładów nr 2), a także przedstawić
alternatywny wskaźnik korzyści wynikających z integracji UE (analiza przykładów nr 3) oraz
innowacyjne zasoby własne (oparte na podatkach), które mogłyby częściowo zastąpić wkłady
krajowe do budżetu UE (analiza przykładów nr 4).

•

Wywiady: pierwotnie planowano przeprowadzenie szeregu częściowo ustrukturyzowanych
wywiadów z wieloletnimi decydentami i ekspertami ze środowiska akademickiego, którzy
przez długi czas zajmowali się kwestiami związanymi z budżetem UE. Miało to na celu poznanie
długofalowego rozwoju debaty na temat potrzeb i możliwości w zakresie reformy budżetu UE,
by lepiej służył on wspólnym interesom państw członkowskich. Wskutek wybuchu pandemii
COVID-19 wskaźnik odpowiedzi był dość niski 1.

1.3. STRUKTURA SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie składa się z następujących sekcji:
•

Sekcja 1 – Wprowadzenie

•

Sekcja 2 – Ograniczenia oceny opartej na pozycjach netto w odniesieniu do budżetu UE

1
Wywiad przeprowadzono z Alainem Lamassoure’em, byłym posłem do Parlamentu Europejskiego (w latach 1989–2019). Zamieszczono go
w załączniku do niniejszego badania.
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•

Sekcja 3 – Korzyści dla państw członkowskich wynikające z członkostwa w UE

•

Sekcja 4 – Podejście do przełamania oceny opartej na pozycjach netto

•

Sekcja 5 – Uwagi końcowe
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2. OGRANICZENIA OCENY OPARTEJ NA POZYCJACH NETTO W ODNIESIENIU
DO BUDŻETU UE
GŁÓWNE USTALENIA
•

Skupianie się państw członkowskich na ich indywidualnych korzyściach wynikających z
budżetu UE w kategoriach przepływów finansowych (tj. ich pozycji netto) stanowi przeszkodę
dla ukierunkowanego na przyszłość budżetu UE.

•

Skupienie się na pozycjach netto przyczynia się do tego, że państwa będące płatnikami netto
domagają się rabatów, aby ograniczyć swoje ujemne pozycje netto.

•

Sposób myślenia państw członkowskich o pozycjach netto coraz bardziej utrudnia negocjacje
w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF).

•

Pozycje netto nie oddają korzyści generowanych dla całej UE dzięki polityce finansowanej
przez UE.

•

Pozycje netto nie dostarczają informacji na temat struktury transferów otrzymywanych przez
poszczególne państwa członkowskie z budżetu UE ani na temat efektywności i wyników tych
transferów.

•

Skupienie się na pozycjach netto przesłania aspekty jakościowe w odniesieniu do dochodów
UE.

•

Pozycje netto pomijają korzyści pośrednie dla państw członkowskich i regionów, których
transfery z UE nie dotyczą bezpośrednio.

•

Potencjalne korzyści pośrednie dla państw członkowskich wynikające z wydatków
kierowanych do państw trzecich są pomijane w pozycjach netto.

2.1. OGRANICZENIA OCENY OPARTEJ NA POZYCJACH NETTO
W 2018 r. UE składała się z 11 państw członkowskich będących płatnikami netto (w tym Zjednoczonego
Królestwa) i 16 państw członkowskich będących odbiorcami netto (tabela 1). Luksemburg, który
wcześniej był płatnikiem netto, od 2016 r. osiąga zrównoważoną pozycję netto. Wszystkie państwa
będące płatnikami netto należały do UE-15. Trzy państwa UE-15 – Hiszpania, Portugalia i Grecja – były
odbiorcami netto.
Oceniając korzyści uzyskiwane z budżetu UE, państwa członkowskie koncentrują się przede wszystkim
na swoich indywidualnych pozycjach netto (bilansach operacyjnych netto), tj. bilansie netto wkładów
krajowych 2 i transferów otrzymanych z budżetu UE 3. Te pozycje netto wiążą się z różnymi
niedociągnięciami metodycznymi (Asatryan i in., 2020B). Na przykład zmieniają się w czasie, zatem
rozpatrywanie danych dotyczących poszczególnych lat zamiast kilkuletnich okresów nie daje
znaczących informacji. Ponadto ponieważ wartości względne i bezwzględne mogą dawać rozbieżny
obraz i wzór, mogą być wykorzystywane w nieprawidłowy sposób na potrzeby stwierdzeń o
charakterze populistycznym. Wykorzystywanie pozycji netto jako głównego wskaźnika do oceny

2 Wkłady krajowe składają się z wkładów opartych na VAT i DNB. Dodanie tradycyjnych zasobów własnych (opłaty rolne i opłaty wyrównawcze
od cukru, cła) do wkładów krajowych daje wkłady brutto.
3

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie sposobu obliczania pozycji netto – zob. Asatryan i in. (2020B).
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indywidualnych korzyści, jakie dane państwo członkowskie odnosi z budżetu UE, wiąże się z szeregiem
poważnych problemów i ograniczeń.
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Tabela 1: operacyjne salda budżetowe państw członkowskich jako odsetek dochodu narodowego brutto (DNB), lata 2000–2018
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Państwa będące płatnikami netto
Dania

0,14

-0,12

-0,09

-0,11

-0,11

-0,12

-0,22

-0,29

-0,26

-0,35

-0,25

-0,33

-0,44

-0,49

-0,29

-0,26

-0,28

-0,24

-0,39

Niemcy

-0,39

-0,32

-0,23

-0,35

-0,31

-0,26

-0,26

-0,26

-0,30

-0,32

-0,35

-0,33

-0,42

-0,48

-0,49

-0,43

-0,40

-0,32

-0,39

Austria

-0,21

-0,25

-0,09

-0,14

-0,15

-0,11

-0,11

-0,19

-0,12

-0,15

-0,23

-0,26

-0,34

-0,39

-0,41

-0,29

-0,23

-0,25

-0,35

Szwecja

-0,38

-0,37

-0,27

-0,32

-0,34

-0,27

-0,25

-0,17

-0,30

-0,22

-0,32

-0,32

-0,44

-0,49

-0,45

-0,41

-0,33

-0,29

-0,32

Niderlandy

-0,34

-0,48

-0,44

-0,38

-0,38

-0,49

-0,44

-0,29

-0,25

-0,33

-0,29

-0,34

-0,36

-0,42

-0,56

-0,39

-0,30

-0,19

-0,31

Zjednoczon
e Królestwo

-0,17

0,06

-0,14

-0,14

-0,15

-0,08

-0,10

-0,22

-0,05

-0,08

-0,31

-0,30

-0,36

-0,43

-0,25

-0,46

-0,24

-0,23

-0,29

Włochy

0,10

-0,16

-0,22

-0,06

-0,20

-0,15

-0,11

-0,15

-0,29

-0,26

-0,28

-0,36

-0,31

-0,24

-0,30

-0,20

-0,14

-0,21

-0,29

Francja

-0,04

-0,13

-0,14

-0,12

-0,18

-0,16

-0,16

-0,18

-0,22

-0,24

-0,27

-0,30

-0,39

-0,39

-0,36

-0,28

-0,36

-0,20

-0,26

Finlandia

0,20

-0,11

0,00

-0,02

-0,04

-0,05

-0,14

-0,12

-0,20

-0,23

-0,16

-0,33

-0,33

-0,30

-0,43

-0,27

-0,14

-0,12

-0,25

Irlandia

1,83

1,16

1,39

1,25

1,19

0,77

0,67

0,36

0,32

0,03

0,58

0,27

0,47

0,19

-0,03

0,15

0,16

-0,07

-0,12
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Luksembur
g

-0,32

-0,77

-0,24

-0,28

-0,42

-0,33

-0,25

-0,51

-0,11

-0,35

-0,16

-0,27

-0,28

-0,24

0,26

-0,29

0,03

0,04

0,04

Belgia

-0,12

-0,28

-0,19

-0,27

-0,18

-0,19

-0,21

-0,28

-0,23

-0,42

-0,39

-0,36

-0,38

-0,39

-0,40

-0,37

-0,28

-0,16

-0,11

1,00

0,66

0,38

0,32

0,23

0,17

0,38

0,28

0,38

0,29

0,08

0,40

0,19

0,06

0,15

Cypr

0,49

0,64

0,67

-0,09

-0,13

0,04

0,06

0,03

-0,13

0,23

0,67

-0,18

0,18

0,27

0,39

Malta

0,93

1,82

1,95

0,48

0,47

0,20

0,84

1,00

1,03

1,21

2,33

0,35

1,30

1,00

0,41

Słowenia

0,40

0,35

0,46

0,23

0,28

0,73

1,18

1,34

1,60

1,20

2,14

1,48

0,51

0,34

1,17

Republika
Czeska

0,30

0,17

0,33

0,48

0,75

1,29

1,44

0,96

2,02

2,33

2,04

3,72

2,04

1,37

1,22

0,07

0,12

0,26

0,18

0,29

0,24

0,20

0,26

0,24

0,12

0,40

0,50

1,20

0,55

1,31

0,46

1,11

1,48

0,99

1,10

1,55

2,94

3,07

3,26

3,64

1,85

1,61

Państwa będące odbiorcami netto
Hiszpania

Chorwacja

0,82

0,06

1,11

0,06

1,20

0,03

1,09

0,09

Rumunia

Portugalia

1,69

1,33

1,91

2,41

2,08

1,52

1,42

1,43

1,54

1,33

1,51

1,73

3,06

2,63

1,85

0,53

0,99

1,29

1,66

Grecja

3,04

2,94

2,07

1,89

2,16

1,98

2,39

2,38

2,65

1,40

1,62

2,29

2,33

2,93

2,88

2,77

2,47

2,10

1,83
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Słowacja

0,51

0,71

0,73

1,11

1,10

0,92

2,06

1,69

2,26

1,78

1,35

4,04

2,53

1,17

1,90

Estonia

1,57

1,43

1,38

1,47

1,42

4,25

4,82

2,25

4,64

4,22

2,46

1,20

2,37

2,09

2,15

Polska

0,72

0,77

1,12

1,67

1,22

2,13

2,43

3,03

3,24

3,22

3,45

2,28

1,75

1,92

2,59

1,11

1,89

1,82

2,50

1,88

3,32

3,80

4,43

5,31

4,17

2,92

3,01

Bułgaria

Łotwa

1,72

1,94

1,52

2,20

1,66

2,55

3,70

3,62

4,33

3,46

3,34

3,10

2,04

1,98

3,31

Litwa

2,06

2,30

2,48

2,81

2,64

5,51

4,94

4,55

4,69

4,45

4,37

1,50

3,12

3,14

3,96

Węgry

0,24

0,69

1,29

1,67

1,07

3,11

2,95

4,62

3,47

5,08

5,62

4,36

3,34

2,66

4,11

Źródło: Komisja Europejska (KE) (2019), opracowanie własne. Uszeregowane w porządku rosnącym według wartości dla 2018 r.
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Problemy związane ze sposobem myślenia o pozycjach netto
Sposób myślenia państw członkowskich o pozycjach netto był krytykowany w wielu opiniach
dotyczących polityki (zob. np. Haug i in., 2011, Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych,
2016), jak również w analizach naukowych (zob. np. Iozzo i in., 2008, Schratzenstaller i in., 2016). To
skupianie się przez państwa członkowskie na saldzie wkładów krajowych do budżetu UE i transferów z
niego otrzymywanych, a jednocześnie pomijanie korzyści pośrednich wynikających z wydatków UE i
członkostwa w UE, wiąże się z różnymi negatywnymi konsekwencjami.
Po pierwsze – skupianie się państw członkowskich na ich indywidualnych korzyściach
wynikających z budżetu UE w kategoriach przepływów finansowych (tj. ich pozycji netto)
stanowi przeszkodę dla ukierunkowanego na przyszłość budżetu UE. Odbiorcy netto dążą do
maksymalizacji dodatnich pozycji netto, podczas gdy płatnicy netto dążą do minimalizacji pozycji
ujemnych zamiast do maksymalnego zwiększenia korzyści, jakie budżet UE może przynieść całej UE
(Benedetto, Heinemann i Zuleeg, 2020), a zatem pośrednio również im. W rezultacie w swojej ocenie
ogólnych korzyści płynących z budżetu UE państwa członkowskie nie doceniają kategorii wydatków
generujących europejską wartość dodaną dla wszystkich państw członkowskich i całej UE, a przeceniają
te kategorie wydatków, z których same czerpią największe korzyści. Sposób myślenia o pozycjach netto
stał się zatem główną przeszkodą przy projektowaniu budżetu UE, który byłby w stanie skutecznie
sprostać najważniejszym długoterminowym wyzwaniom, przed którymi stoi UE, począwszy od zmiany
klimatu, przez migrację, zmiany demograficzne i transformację cyfrową, aż po utrzymujące się
nierówności w rozkładzie dochodów między regionami i między osobami fizycznymi. Zajęcie się tymi
wyzwaniami leżałoby we wspólnym interesie państw członkowskich i wymagałoby zapewniania
europejskich dóbr publicznych tworzących europejską wartość dodaną. Skupienie się na
indywidualnych pozycjach netto, a tym samym na indywidualnych interesach krajowych, odwraca
jednak uwagę państw członkowskich od wspólnych interesów UE. W rezultacie ani wielkość, ani
struktura budżetu UE nie są odpowiednie, by sprostać najpilniejszym wyzwaniom stojącym przed UE 4.
Wśród ekspertów panuje powszechna zgoda, że obecna struktura wydatków UE nie jest w stanie
sprostać najpilniejszym wyzwaniom dla UE (zob. np. Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych,
2016, Heinemann, 2016, Schratzenstaller, 2017). Wspólna polityka rolna nadal jest największą pozycją
w budżecie UE: jej udział zmniejszył się z 42% w WRF na lata 2007–2013 do 39% w obecnych WRF, a
zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym kolejnych WRF na lata 2021–2027 ma ulec
dalszemu zmniejszeniu – do ok. 29%. Również udział wydatków w ramach polityki spójności zmniejszył
się z 36% w poprzednich WRF do 34% w obecnych i również planuje się jego zmniejszenie do 29% w
następnych WRF. W kolejnych WRF najprawdopodobniej nadal jednak dominować będą wydatki na
rolnictwo i spójność, stanowiące łącznie niemal 60% całkowitych wydatków. Stosunkowo
umiarkowana część łącznych wydatków UE przeznaczona jest na europejski program ramowy w
zakresie badań naukowych: zgodnie z wnioskiem KE jego obecny udział wynoszący 7,3% całkowitych
wydatków UE powinien wzrosnąć do 7,6% w następnych WRF. Według planów Komisji Europejskiej
wydatki na infrastrukturę transgraniczną powinny utrzymać się na skromnym poziomie 2% całkowitych
wydatków.

4

Więcej szczegółów – zob. Schratzenstaller (2019).

PE 654.525

9

Departament Polityczny D: Sprawy Budżetowe
_________________________________________________________________________________________

Oprócz tego, że wykorzystywanie pozycji netto jako głównego wskaźnika prowadzi do struktury
wydatków nieodpowiedniej do sprostania przyszłym wyzwaniom, skutkuje również niewystarczającą
wielkością budżetu UE. Pomimo rosnących wyzwań długoterminowych budżet dostępny dla UE maleje
w dłuższej perspektywie (Schratzenstaller, 2019). Pod względem DNB UE udział w WRF zmalał z 1,28%
w latach 1993–1999 do 1,11% i 1,15% w dwóch następnych okresach (zob. rys. 1). W obecnych WRF na
lata 2014–2020 odsetek ten zmniejszono jeszcze bardziej, do 1,03% dla UE-28, co odpowiada 1,16% dla
UE-27 z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa. Wniosek KE przewidujący 1,11% DNB (z
uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), który ma zostać włączony do następnych
WRF) w odniesieniu do WRF na lata 2021–2027 dla UE-27 oznacza zatem wzrost budżetu UE w
wartościach względnych jedynie w porównaniu z obecnymi WRF dla UE-28, ale spadek, jeżeli wyłączyć
Zjednoczone Królestwo.
Rys. 1: wielkość budżetu UE jako odsetek dochodu narodowego brutto
1,4

0,03
0,02

1,2

0,03

0,03
0,03

0,03

Jako % DNB UE

1
0,8
0,6

1,25

1,09

1,12

Ø 2000-2006

Ø 2007-2013

1

1,13

1,11

Ø 2014-2020
EU 27

Ø 2021-2027

0,4
0,2
0

Ø 1993-1999

Commitments ceiling in % of EU GNI

Ø 2014-2020

European Development Fund

Źródło: Komisja Europejska 2018. Szacowane zobowiązania na lata 2014–2020 (z wyłączeniem wydatków na rzecz
Zjednoczonego Królestwa) jako odsetek DNB UE-27.

Po drugie – skupienie się na pozycjach netto przyczynia się do tego, że państwa będące
płatnikami netto domagają się rabatów, aby ograniczyć swoje ujemne pozycje netto. Takie
rabaty, przynajmniej w obecnym kształcie, są problematyczne z trzech powodów (Grupa Wysokiego
Szczebla ds. Zasobów Własnych, 2016, Schratzenstaller i in., 2016) 5. Sprawiają, że unijny system
finansowania jest złożony i nieprzejrzysty. Naruszają zasadę zdolności płatniczej, ponieważ po
zastosowaniu rabatów wkłady netto nie są już w systematyczny sposób powiązane z DNB państw
członkowskich. Rabaty przyznane we wcześniejszych, jak również w bieżących WRF wydają się przy tym
dość przypadkowe, ponieważ nie są w systematyczny sposób powiązane z wielkością pozycji netto
państw członkowskich i nie są stosowane wobec wszystkich państw będących płatnikami netto.

5

Historia rabatów – zob. Asatryan i in. (2020B).
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Po trzecie – sposób myślenia państw członkowskich o pozycjach netto coraz bardziej utrudnia
negocjacje w sprawie WRF. Coraz trudniej osiągnąć porozumienie w sprawie WRF, ponieważ państwa
członkowskie będące odbiorcami netto i te, które są płatnikami netto, starają się odpowiednio
zmaksymalizować transfery netto otrzymywane z budżetu UE lub zminimalizować wkłady netto do
budżetu UE. Wynikające z tego opóźnienie ostatecznego porozumienia w sprawie WRF na kolejny
okres siedmiu lat opóźnia realizację różnych programów UE oraz powoduje niepewność i tarcia.
Ponadto zajadłe negocjacje, w których na pierwszym miejscu stawia się interesy krajowe zamiast
wspólnego interesu europejskiego, niosą za sobą niebezpieczeństwo podważenia zaufania obywateli
do zdolności rozwiązywania problemów na szczeblu UE oraz podkopania idei solidarności i spójności
gospodarczej i społecznej.
W tabeli 2 pokazano, że zasadniczo poza kilkoma wyjątkami stanowiska państw członkowskich
odnośnie do wielkości WRF na lata 2021–2027 są skorelowane z ich pozycjami netto (Bayer, 2019).
Cztery państwa członkowskie będące płatnikami netto (tzw. „oszczędna czwórka” – Dania, Austria,
Niderlandy i Szwecja) opowiadają się za budżetem ograniczonym do 1% DNB UE. Włochy popierają
wniosek KE przewidujący 1,11% DNB, a Belgia, Finlandia i Irlandia wskazały wartości z przedziału od 1%
do maksymalnie 1,11%. Proponowane przez KE 1,11% stanowi dolną granicę wielkości kolejnych WRF
dla państw członkowskich będących odbiorcami netto. Tak zwani „przyjaciele spójności”, sojusz 16
państw członkowskich, będących głównie wschodnimi i południowymi odbiorcami netto transferów z
budżetu UE, domagają się WRF na poziomie co najmniej 1,11% DNB. Estonia i Węgry opowiadają się za
budżetem w wysokości 1,16%, podczas gdy Portugalia wskazała przedział 1,11–1,3% DNB. Grecja
popiera poziom wielkości WRF określony przez Parlament Europejski, tj. 1,3% DNB.
Tabela 2: stanowisko państw członkowskich odnośnie do wielkości wieloletnich ram
finansowych na lata 2021–2027 jako odsetka dochodu narodowego brutto (DNB)
1%

1–1,11%

1,11%

Państwa będące płatnikami netto
Austria

X
X

Belgia

Dania

X
X

Finlandia

Niemcy

Irlandia

Włochy
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1%
Niderlandy

X

Szwecja

X

1–1,11%

1,11%

1,11–1,3%

1,16%

1,3%

Państwa będące odbiorcami netto
X

Chorwacja

Cypr

X

Republika
Czeska

X

X

Estonia

X

Grecja

Węgry

X

Litwa

X

X

X

Malta

Portugalia

X

Rumunia

X

Słowacja

X

Hiszpania

X

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bayer (2019). – 1) Bułgaria, Francja, Luksemburg i Polska nie określiły preferowanej
wielkości budżetu; Łotwa stwierdziła, że jej stanowisko nadal zależy od priorytetów w zakresie finansowania.

Ograniczenia pozycji netto jako wskaźnika korzyści płynących z budżetu UE
Sposób myślenia państw członkowskich o „słusznym zwrocie” całkowicie pomija korzyści i koszty
wynikające dla nich z członkostwa w UE, które wykraczają poza czysto finansowe przepływy związane
12
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z budżetem UE. Istnieją dwa różne rodzaje takich kosztów i korzyści związanych z UE dla państw
członkowskich. Z jednej strony samo członkostwo w UE wiąże się z różnego rodzaju korzyściami i
kosztami dla państw członkowskich nieujętymi w pozycjach netto. Omówiono je w sekcji 3 niniejszego
badania. Z drugiej strony pozycje netto mają różne ograniczenia jako wskaźniki korzyści płynących z
budżetu UE. W związku z tym powinny być traktowane wyłącznie jako zwykłe wskaźniki księgowe, a
nie jako wskaźniki oddające bezpośrednie i pośrednie korzyści (lub nawet straty) dla państw
członkowskich z budżetu UE (Asatryan i in., 2020B).
Należy wskazać kilka ograniczeń sald netto jako wskaźnika korzyści, jakie państwa członkowskie
uzyskują z budżetu UE.
Po pierwsze – pozycje netto nie oddają korzyści dla całej UE w przypadku polityki
koordynowanej i finansowanej przez UE, zastępującej lub uzupełniającej indywidualne
nieskoordynowane działania na szczeblu państw członkowskich i tworzącej w ten sposób
dodatkową europejską wartość dodaną (Asatryan i in., 2020). Wydatki publiczne UE tworzą
europejską wartość dodaną, jeżeli korzyści netto przewyższają korzyści wynikające z
nieskoordynowanych działań rządów krajowych (Bertelsmann Stiftung (red.), 2013). Może tak być w
przypadku usług publicznych wiążących się z transgranicznymi efektami zewnętrznymi, np.
transportem transgranicznym lub infrastrukturą energetyczną, które mogą być w niedostatecznym
stopniu zapewniane przez rządy krajowe. Ponadto zapewnianie tych usług na szczeblu europejskim
mogłoby dać oszczędności dzięki korzyściom skali. Jedną z nielicznych prób ilościowego określenia
dodatkowej wartości dodanej wynikającej z działania na szczeblu UE w porównaniu z
nieskoordynowanymi interwencjami politycznymi na szczeblu poszczególnych państw członkowskich
podjęto w badaniu Bertelsmann Stiftung (red.) (2013). Według tego badania zastąpienie
międzynarodowych przedstawicielstw krajowych ambasadą europejską mogłoby przynieść
oszczędności wynoszące od 420 mln do 1,3 mld EUR rocznie. Zintegrowane europejskie siły lądowe
mogłyby dać oszczędności szacowane na 3–9 mld EUR rocznie. Z innego badania przeprowadzonego
przez Bertelsmann Stiftung (2017), opartego na ocenach ilościowych, wynika, że kompetencje w
zakresie szkolnictwa wyższego i zapewniania rolnikom wsparcia dochodu powinny być przypisane
państwom członkowskim, podczas gdy przypisanie polityki azylowej, obrony, pomocy rozwojowej i
(uzupełniających) systemów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia do szczebla UE przyniosłoby
przyrost wydajności. W analizie jakościowej Fuest i Pisani-Ferry (2019) określili szereg obiecujących
obszarów rozwoju europejskich dóbr publicznych: zagraniczne stosunki gospodarcze, łagodzenie
zmiany klimatu, suwerenność cyfrowa, badania i rozwój w przypadku projektów o dużej skali i
obarczonych ryzykiem, współpraca na rzecz rozwoju i pomoc finansowa dla państw trzecich, polityka
migracyjna i ochrona uchodźców, polityka zagraniczna i przedstawicielstwo zewnętrzne, zamówienia
publiczne w dziedzinie obronności i obrona. Jeżeli wydatki UE związane z tymi europejskimi dobrami
publicznymi nie trafiają bezpośrednio do poszczególnych państw członkowskich (lecz do odbiorców
spoza UE, jak na przykład wydatki na współpracę na rzecz rozwoju i pomoc finansową dla państw
trzecich) lub przynoszą korzyści również państwom członkowskim, które nie otrzymują płatności
bezpośrednich (np. transfery do konkretnych państw członkowskich na potrzeby finansowania
integracji migrantów lub polityki azylowej), nie są one odzwierciedlane w indywidualnych pozycjach
netto, a tym samym są niedostatecznie doceniane przez państwa członkowskie. Wydatki na spójność
oraz w szczególności na rolnictwo, jako wciąż dominujące pozycje wydatków, również wykazują cechy
europejskich dóbr publicznych, w dużym stopniu służą jednak redystrybucji, przynosząc bezpośrednie
korzyści poszczególnym państwom członkowskim. W związku z tym państwa członkowskie będące
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odbiorcami zazwyczaj przeceniają te pozycje wydatków w porównaniu z wydatkami na europejskie
dobra publiczne wiążącymi się z większymi transgranicznymi efektami zewnętrznymi.
Po drugie – pozycje netto nie dostarczają informacji na temat struktury transferów
otrzymywanych przez poszczególne państwa członkowskie z budżetu UE ani na temat
efektywności i wyników tych transferów. Jak pokazują najnowsze dowody empiryczne, sytuacja pod
tym względem może znacznie się różnić w poszczególnych państwach członkowskich i regionach:
Crescenzi i Giua (2017) twierdzą na przykład, że dodatkowy regionalny wzrost wynikający z polityki
spójności jest w dużym stopniu skoncentrowany w Niemczech, fundusze spójności natomiast nie były
w stanie zwiększyć wzrostu i zatrudnienia we wszystkich poprzednich okresach WRF w
południowoeuropejskich państwach członkowskich. Według wyników badania Bachtrögler i in. (2019)
wpływ na zatrudnienie i wydajność w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych otrzymujących
finansowanie z funduszy spójności ogromnie różni się w poszczególnych państwach członkowskich i
regionach. Ogólnie rzecz biorąc, w literaturze panuje powszechna zgoda co do istnienia
pobudzającego wzrost wpływu funduszy strukturalnych UE w słabiej rozwiniętych regionach
europejskich (zob. np. Pieńkowski i Berkowitz, 2016), dzięki któremu efektywność transferów rośnie
wraz z jakością instytucji i poziomem wykształcenia (Becker i in., 2013). Pozycje netto nie oddają takich
regionalnych różnic w efektywności transferów z UE. Ponadto skupienie się na saldach netto powoduje,
że państwa członkowskie są mniej zainteresowane skrupulatną oceną efektywności i skuteczności
wydatków UE i mają mniejsze ambicje w tym zakresie (Benedetto, Heinemann, Zuleeg, 2020).
Po trzecie – skupienie na pozycjach netto przesłania aspekty jakościowe w odniesieniu do
dochodów UE. Obecnie dochody UE składają się głównie z wkładów krajowych państw członkowskich,
a zatem nie przyczyniają się w ogóle do realizacji głównych unijnych celów i zadań (Schratzenstaller i
Krenek, 2019). Częściowe zastąpienie obecnych zasobów własnych alternatywnymi źródłami
dochodów wspierającymi ważne strategie UE, takimi jak na przykład ekologiczne zasoby własne (np.
podatki lotnicze lub dochody z mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem
emisji CO 2 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), jak proponują
Schratzenstaller i Krenek (2019), lub udział w dochodach ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji w
ramach EU ETS, lub wkład powiązany z tworzywami sztucznymi, jak zaproponowała KE we wnioskach
z maja 2018 r.) lub udział we wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych
(CCCTB) (jak proponowały Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych w 2016 r. i KE we
wnioskach z maja 2018 r.), przyniosłoby korzyści państwom członkowskim i całej UE. Korzyści te nie
byłyby odzwierciedlone w pozycjach netto państw członkowskich.
Po czwarte – pozycje netto pomijają korzyści pośrednie dla państw członkowskich i regionów,
których transfery z budżetu UE nie dotyczą bezpośrednio. W ramach kilku analiz empirycznych
próbowano ilościowo określić zakres takich korzyści pośrednich. Núñez Ferrer i Katarivas (2014)
pokazują, że polityka spójności i wynikająca z niej konwergencja między państwami członkowskimi
przynoszą korzyści nie tylko odbiorcom bezpośrednim, lecz także całej UE. Badanie przeprowadzone
przez IMAPP i Instytut Badań Strukturalnych (IBS) (2017) na zlecenie polskiego Ministerstwa Rozwoju
skoncentrowane było na korzyściach pośrednich z programów spójności realizowanych w krajach
Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgry) w latach 2007–2015 odnoszonych
przez państwa członkowskie UE-15. W badaniu tym oszacowano, że korzyści płynące z transferów
dokonywanych w ramach polityki spójności do krajów Grupy Wyszehradzkiej wynoszą 96,6 mld EUR,
co stanowi ok. 80% całkowitego wkładu UE-15 w finansowanie realizacji polityki spójności w Grupie
Wyszehradzkiej, wynoszącego 120 mld EUR. Większość z tych korzyści (76,9 mld EUR) ma postać
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korzyści pośrednich wynikających z wywozu, tj. wywozu z UE-15 wywołanego makroekonomicznym
wpływem polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Większość z tych korzyści odnieśli główni
partnerzy handlowi Grupy Wyszehradzkiej, tj. Austria, Niemcy, Włochy, Niderlandy i Francja. Kolejne
19,7 mld EUR stanowią korzyści bezpośrednie, które odnoszą przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE15 lub grupy kapitałowe z siedzibą w UE-15 będące właścicielami przedsiębiorstw prowadzących
działalność w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Korzyści te odniosły głównie Niemcy, Hiszpania,
Austria, Francja i Włochy. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono szereg analiz przykładów
dotyczących projektów zrealizowanych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, które przyniosły pozytywne
efekty zewnętrzne UE-15. Takie efekty zewnętrzne wynikają ze wsparcia na przedsiębiorczość i
innowacje, infrastrukturę transportową, szkoły wyższe i ochronę środowiska w krajach Grupy
Wyszehradzkiej w ramach polityki spójności. Naldini i in. (2019 r.) zbadali wpływ polityki spójności na
państwa inne niż państwo będące bezpośrednim odbiorcą transferów i stwierdzili znaczące
makroekonomiczne efekty zewnętrzne. Te efekty dla państw członkowskich UE wynoszą ok. 9% kwoty
rocznych wydatków na spójność, a efekty zewnętrzne dla państw trzecich – ok. 8% tej kwoty. Efekty
zewnętrzne w skali makro i mikro łącznie osiągają wartość 21% rocznych wydatków w ramach polityki
spójności, z czego 2/3 tych efektów przypada na państwa członkowskie.
Po piąte – pomija się korzyści płynące z wydatków trafiających nie do państw członkowskich UE,
lecz do państw trzecich, poza UE, chociaż wydatki te mogą wiązać się z korzyściami pośrednimi
dla państw członkowskich (Asatryan i in., 2020B). Takie wydatki obejmują np. pomoc rozwojową dla
państw trzecich lub wsparcie przedakcesyjne.
Analiza przykładów nr 1: przedsiębiorstwa w państwach będących płatnikami netto odnoszą
korzyści z płatności w ramach polityki spójności
W badaniu IMAPP i IBS pt. Ewaluacja ex post i prognoza korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w
wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej (2017), przeprowadzonym na zlecenie
polskiego Ministerstwa Rozwoju, zdefiniowano pozytywne efekty zewnętrzne jako „korzyści
podmiotów (m.in. obywateli i instytucji z UE-15), będące efektem działania interwencji
współfinansowanej z polityki spójności w krajach GW, nawet jeśli interwencja nie była bezpośrednio
skierowana do tych podmiotów”. Takie pozytywne efekty zewnętrzne można zilustrować konkretnymi
przykładami interwencji w ramach polityki spójności i projektów finansowanych ze środków UE na
Słowacji i w Volkswagen Slovakia, jednostce zależnej niemieckiego koncernu Volkswagen AG.
Udział przemysłu motoryzacyjnego w całkowitej produkcji przemysłowej wynosi 50%, jest on zatem
jednym z najważniejszych sektorów na Słowacji, a VW Slovakia jest największym producentem
samochodów w kraju (SARIO, 2020). W fabryce VW w Bratysławie (jednym z trzech zakładów VW
znajdujących się na Słowacji) w 2018 r. wyprodukowano 408 208 samochodów, z czego 99,7%
wywieziono. Niemcy są trzecim największym rynkiem eksportowym – trafiło tam 14% tego wywozu. W
tym samym roku obroty VW Slovakia wyniosły 10,38 mld EUR, przy czym zysk przed opodatkowaniem
był równy 300,8 mln EUR, kwota inwestycji zaś wyniosła 180,5 mln EUR. Zysk po opodatkowaniu
wyniósł 191,9 mln EUR (tj. zysk przed opodatkowaniem w wysokości 300,8 mln EUR pomniejszony o
podatek dochodowy w wysokości 109 mln EUR), a dywidendy wypłacone właścicielom wyniosły 173,3
mln EUR (Volkswagen Slovakia, sprawozdanie roczne za 2018 r.).
Oprócz korzyści gospodarczych VW Slovakia czerpie korzyści z szeregu pozytywnych efektów
zewnętrznych wynikających z inwestycji realizowanych na Słowacji w ramach polityki spójności.
Jednym z tych efektów jest rozwinięta infrastruktura transportowa. W przemyśle motoryzacyjnym jest
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ona czynnikiem kluczowym, ponieważ przyczynia się do tworzenia nowych sieci transportowych, co
prowadzi do skrócenia czasu transportu, obniżenia jego kosztów, poprawy dostępności i usprawnienia
ruchu. Na Słowacji rozwój infrastruktury transportowej jest w dużej mierze finansowany z
instrumentów polityki spójności, zwłaszcza z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) (Bartkiewicz i in., 2011). W pierwszym okresie programowania od czasu
przystąpienia do UE Słowacja otrzymała 422 mln EUR na program operacyjny „Infrastruktura
podstawowa”, co stanowiło około 24,82% całkowitych inwestycji ze środków UE (Komisja Europejska,
2004). W okresie programowania 2007–2013 środki przydzielone na program operacyjny „Transport”
wzrosły do 3,8 mld EUR, co stanowiło 29,4% całego budżetu państwa (Komisja Europejska, 2007). W
bieżącym okresie programowania 2014–2020 na program operacyjny „Infrastruktura zintegrowana”
przeznaczono ok. 6,2 mld EUR, co stanowi 40,62% całkowitej kwoty środków unijnych dla Słowacji
(Komisja Europejska, 2014).
Volkswagen działa na Słowacji od 1991 r. Początkowo produkcja miała niewielką skalę i skupiała się
głównie na różnych częściach samochodowych i mniej złożonych samochodach, a z czasem stawała
się coraz bardziej zaawansowana. W 2002 r. fabryka VW w Bratysławie rozpoczęła produkcję modelu
Volkswagen Touareg i innych modeli samochodów typu SUV. W latach 2003–2005 w fabryce
wprowadzono istotne ulepszenia technologiczne mające na celu zaspokojenie nowych potrzeb i
zapewnienie warunków niezbędnych do produkcji bardziej zaawansowanego modelu Audi Q7. W 2011
r. fabryka w Bratysławie stała się jedyną fabryką na świecie produkującą samochody pięciu różnych
marek motoryzacyjnych pod jednym dachem. W 2017 r. kontynuowano rozwój przez rozpoczęcie
produkcji nowej generacji Porsche Cayenne. W 2018 r. do asortymentu produktów (zakładu
Volkswagen Slovakia) dodano Audi Q8. Im bardziej złożony jest pojazd oraz im bardziej jego produkcja
jest zaawansowana technologicznie i wymagająca pod względem kapitału, tym większe jest
prawdopodobieństwo, że będzie produkowany w jednej fabryce. Dlatego po zwiększeniu produkcji
bardziej zaawansowanych i złożonych samochodów na Słowację napłynęło wielu dostawców
zagranicznych (Jakubiak i in., 2008). Rozpoczęcie działalności na Słowacji ułatwiła im budowa
kompleksów przemysłowych i logistycznych położonych niedaleko fabryk VW. Ponieważ VW Slovakia
działa zgodnie z zasadą „dokładnie na czas”, co oznacza, że części i moduły muszą być dostarczone w
określonym czasie i w określonej ilości, bliskość dostawców do zakładu produkcyjnego odgrywa
kluczową rolę dla efektywności i wydajności VW Slovakia (Javorčik, Kaminski, 2004). Wiele kompleksów
technologicznych i logistycznych wraz z infrastrukturą komunikacyjną było współfinansowanych z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI). Przykładem jest kompleks
przemysłowo-technologiczny Záhorie, nazywany również Eurovalley (Eurodolina), który utworzono w
2002 r. Obszar kompleksu obejmuje kilka gmin wokół miasta Malacky, położonego w kraju
bratysławskim, około 20 km od stolicy i w pobliżu innych ważnych węzłów komunikacyjnych, takich
jak: autostrady, porty lotnicze i linie kolejowe (strona internetowa miasta Malacky, 2003). Miasto
Malacky otrzymało ponad 10 mln EUR z funduszy ESI i budżetu państwa na budowę okolicznej
infrastruktury (strona internetowa miasta Malacky, 2008). W parku mieści się kilku dostawców spółki
Volkswagen, na przykład Benteler czy VGP (EMCC, 2009; VGP).
Niemniej jednak napływ inwestorów na Słowację pokazał, że istnieje istotny niedobór
wykwalifikowanej siły roboczej, zwłaszcza w pobliżu fabryk VW (Jakubiak i in., 2008). Niewystarczająca
liczba wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników stanowi ważny problem dla opartego na
wiedzy i szybko rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego, którego konkurencyjność bazuje na
podnoszeniu poziomu innowacyjności technologicznej, stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowaną i
kompetentną siłę roboczą (Pavlínek, 2014). VW Slovakia zareagował na tę sytuację nawiązaniem
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partnerstwa z uniwersytetami i instytucjami szkolnictwa wyższego. Bardzo silną współpracę nawiązano
na przykład z Słowackim Uniwersytetem Technicznym (STU) w Bratysławie, na którym w roku
akademickim 2010/2011 wprowadzono nowy kierunek studiów – produkcję samochodów. Plany
studiów i program nauczania przygotowali pracownicy naukowi we współpracy ze specjalistami z VW
Slovakia, z których wielu prowadziło wykłady dla studentów kierunku produkcja samochodów
(Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, 2013). W roku akademickim 2017/2018 stała
współpraca między VW Slovakia a STU zaowocowała wprowadzeniem systemu dwojakiego nauczania
– czteroletniego programu uniwersyteckiego obejmującego niemal dwa lata praktyk w VW Slovakia.
Celem jest przygotowanie studentów do potrzeb rynku i zapewnienie fabryce wysoko
wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej jej wymaganiom (Słowacki Uniwersytet Techniczny w
Bratysławie, 2018). W 2013 r. na STU utworzono uniwersytecki ośrodek badawczy, a rok później otwarto
krajowe centrum robotyki, które zajmuje się głównie projektami dotyczącymi doskonalenia robotów
przemysłowych dla szeregu przedsiębiorstw. Jeden z projektów przeznaczony był dla VW Slovakia i
polegał na opracowaniu systemu automatycznego czyszczenia narzędzi robotów wykorzystywanych
w fabrykach spółki (Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, 2014). Uniwersytecki ośrodek
badawczy STU oraz większość jego wyposażenia sfinansowano z funduszy ESI, tj. STU otrzymał
35 716 758,85 EUR z EFRR, która to kwota pokryła ok. 85% całkowitych wydatków na działania związane
z projektami w okresie programowania 2007–2013 (Centralny Rejestr Projektów, 2013). Drugi etap
rozwoju uniwersyteckiego ośrodka badawczego STU również był współfinansowany ze środków UE –
wkład z EFRR wyniósł 1 829 349,02 EUR (Biuro Rządu Republiki Słowackiej, 2017).
Ponadto kilku dostawców z sektora motoryzacyjnego mających siedzibę na Słowacji otrzymało środki
bezpośrednio z funduszy ESI. Na przykład spółka Hella Slovakia otrzymała 419 886,70 EUR na efektywny
rozwój pracowników. Spółka Švec a Spol s.r.o., która dostarcza producentom samochodów nadwozia i
elementy tłoczone nadwozi, otrzymała w 2010 r. z funduszy ESI 255 000 EUR. Spółka Bourbon
Automotive Plastics s.r.o., specjalizująca się w modułach wnętrza i deskach rozdzielczych, otrzymała
167 796,12 EUR na sfinansowanie wprowadzenia nowych technologii do produkcji, a spółka
Automotive Group SK s.r.o., która produkuje materiały włókiennicze, pokrycia i elementy skórzane do
samochodów, otrzymała 170 709,49 EUR na cele związane z rozwojem edukacyjnym (SARIO, 2017, i
Centralna Jednostka Koordynująca, 2016). W 2014 r. sama spółka Volkswagen Slovakia otrzymała
158 755,92 EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na potrzeby edukacji pracowników
(Centralny Rejestr Projektów, 2014).
Celem niniejszej analizy przykładów było wykazanie, że polityka spójności i projekty finansowane ze
środków UE powodują szereg pozytywnych efektów zewnętrznych dla UE-15 i ich przedsiębiorstw
mających siedzibę w państwach będących beneficjentami netto. W przypadku Volkswagen Slovakia
pozytywne efekty zewnętrzne wynikały z rozwoju infrastruktury finansowanego przez UE,
prowadzącego do niższych kosztów transportu i lepszej dostępności dostawców; z zapewniania spółce
VW Slovakia kompetentnej i wykwalifikowanej siły roboczej oraz współpracy w zakresie badań i
rozwoju przez ośrodki zajmujące się wsparciem w dziedzinie edukacji i badaniami; oraz z
bezpośredniego finansowania przez UE dostawców VW i samej spółki VW Slovakia, co przyczyniło się
do większej efektywności tych przedsiębiorstw i ich pracowników.
Asatryan i in. (2020) wykazują, że przetargi na znaczną część wartości zamówień publicznych
współfinansowanych ze środków UE wygrywają przedsiębiorstwa z państw członkowskich innych niż
udzielające zamówień. Na przykład odsetek ten był nieco wyższy niż średnia dla UE-28 w Bułgarii
(8,69%) i znacznie wyższy niż średnia w Rumunii (16,26%). Istotną część korzyści z projektów
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współfinansowanych przez UE odniosły zatem przedsiębiorstwa zagraniczne. Zdaniem autorów w
danych tych zbyt nisko oszacowano wielkości odnośnych zamówień transgranicznych, ponieważ nie
uwzględniono jednostek zależnych korporacji wielonarodowych, które są zarejestrowane lokalnie.
Zbiór danych na poziomie przedsiębiorstwa i projektu utworzony przez Bachtrögler i in. (2019), który
zawiera dane dotyczące ponad dwóch milionów projektów współfinansowanych z funduszy
strukturalnych i funduszy spójności UE w 25 państwach członkowskich w okresie programowania
2007–2013, stanowi bogate źródło informacji na potrzeby prób zidentyfikowania bezpośrednich i
pośrednich beneficjentów polityki strukturalnej i polityki spójności. Bachtrögler i in. (2020) opisują
zbiór danych dotyczących projektów współfinansowanych z EFRR w wieloletnich ramach finansowych
na lata 2014–2020. W analizie przykładów nr 2 wykazano, że jednostki dominujące z siedzibą w
(bardziej rozwiniętych) państwach członkowskich mogą rzeczywiście pośrednio czerpać znaczne
korzyści (np. przez rozliczenia wewnętrzne w ramach grupy przedsiębiorstw) ze współfinansowania z
EFRR przeznaczonego na inwestycje dokonywane przez ich jednostki zależne w krajach objętych
polityką spójności.
Analiza przykładów nr 2: powiązania wewnątrzunijne – beneficjenci unijnych funduszy
strukturalnych i funduszy spójności
W obecnych WRF na lata 2014–2020 budżet UE obejmuje (planowaną) kwotę ok. 199 mld EUR na EFRR.
Wraz z EFS i Funduszem Spójności głównym celem EFRR jest zwiększenie poziomu inwestycji we wzrost
gospodarczy i zatrudnienie w regionach europejskich, które są klasyfikowane jako regiony słabiej
rozwinięte, w okresie przejściowym i lepiej rozwinięte. Ponadto 9,4 mld EUR z budżetu EFRR
przeznaczone jest na wsparcie europejskiej współpracy terytorialnej przez realizację projektów
międzyregionalnych i transgranicznych (w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”). Podczas
gdy zaledwie 15 państw członkowskich kwalifikuje się do pomocy z Funduszu Spójności (państwa
UE-13, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, Grecja i Portugalia), wszystkie państwa
członkowskie UE otrzymują środki z EFRR. Udział w budżecie EFRR „starych” państw UE-15 i „nowych”
państw członkowskich UE-13 jest względnie wyrównany – dla państw UE-13 przeznaczono 52%
środków EFRR (z wyłączeniem celu „Europejska współpraca terytorialna”). Ze względu jednak na
skupienie się na regionach słabiej rozwiniętych (PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej UE) 62%
budżetu EFRR (z wyłączeniem celu „Europejska współpraca terytorialna”) przeznaczono dla państw UE13, Grecji i Portugalii, które kwalifikują się do pomocy z Funduszu Spójności i które w niniejszym
badaniu nazywane są krajami objętymi polityką spójności 6.
W dyskusjach politycznych na temat wielkości i podziału kolejnych WRF na lata 2021–2027 zwrócono
uwagę, że dalsze wsparcie spójności gospodarczej i społecznej oraz konkurencyjności regionów słabiej
rozwiniętych jest kwestią ważną nie tylko dla tych regionów, lecz także dla lepiej rozwiniętych państw
członkowskich (np. Crescenzi, R., i Giua, M., 2019). Podkreślono również, że należy zapewnić
przejrzystość i zrozumiałość podziału środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności (jak
również wspólnej polityki rolnej), aby móc ocenić wpływ polityki i poszanowanie praworządności (zob.
np. Heinemann, 2018).
Począwszy od okresu programowania 2007–2013, instytucje zarządzające programami operacyjnymi
współfinansowanymi z EFRR (jak również EFS i Funduszu Spójności) są zobowiązane do publikowania

Dane dotyczące budżetu EFRR z platformy otwartych danych funduszy ESI (https://cohesiondata.ec.europa.eu/), pobrane w dniu 22 kwietnia
2020 r.
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wykazów swoich beneficjentów i projektów. Dane te wraz z informacjami biznesowymi rzucają światło
na strukturę własności przedsiębiorstw będących beneficjentami i pozwalają zidentyfikować te z nich,
które należą do korporacji wielonarodowych. Dane te można zatem wykorzystać do zbadania, czy
korporacje wielonarodowe z siedzibą w państwach członkowskich UE-15 (z wyjątkiem Grecji i
Portugalii) pośrednio czerpią korzyści ze środków z funduszy strukturalnych wypłacanych w krajach
objętych polityką spójności (UE-13 oraz Grecja i Portugalia), np. przez rozliczenia wewnętrzne w ramach
grupy przedsiębiorstw.
W tym celu przeanalizowano przedsiębiorstwa (i instytucje), które realizowały projekty
współfinansowane z EFRR w okresie programowania 2014–2020 (gromadzenie danych ukończono w
czerwcu 2019 r.) 7. Nazwy beneficjentów (oraz państwa, w których zrealizowano projekt) dopasowano
do danych biznesowych z bazy Amadeus, aby zebrać dane dotyczące struktury własności
przedsiębiorstw. Z powodu ograniczonego stopnia objęcia przedsiębiorstw bazą Amadeus (który jest
różny w poszczególnych państwach), a w szczególności ze względu na niski stopień uwzględnienia w
tej bazie organów publicznych lub instytucji (badawczych), tylko jedną trzecią przedsiębiorstw i
instytucji będących beneficjentami można powiązać z danymi z bazy Amadeus przez dopasowanie
nazw 8.
Celem niniejszej analizy jest ocena, czy i w jakim stopniu jednostki dominujące grup przedsiębiorstw
mające siedzibę w państwach członkowskich UE-15 (z wyłączeniem Grecji i Portugalii) odnoszą korzyści
ze współfinansowania z EFRR inwestycji dokonywanych przez ich jednostki zależne w krajach objętych
polityką spójności. W tym celu wykorzystano podpróbę zbioru danych dotyczących beneficjentów i
powiązanych z danymi z bazy Amadeus, obejmującą przedsiębiorstwa będące beneficjentami, które
należą do grupy przedsiębiorstw. Ściślej mówiąc, pod uwagę wzięto beneficjentów, którzy mają
jednostkę dominującą. Jednostka ta ma siedzibę w tym samym państwie co jednostka zależna będąca
beneficjentem, w innym państwie członkowskim UE, albo w jakimkolwiek państwie trzecim na świecie.
To rozróżnienie przedsiębiorstw będących beneficjentami według lokalizacji ich jednostek
dominujących pozwala ocenić, czy lepiej rozwinięte państwa UE pośrednio czerpią korzyści z polityki
spójności realizowanej w krajach nią objętych.
Lokalizacja jednostek dominujących beneficjentów EFRR, którzy należą do grup
przedsiębiorstw
Znaczenie tego pytania badawczego zostało potwierdzone podczas analizy państw, w których siedzibę
mają zagraniczne jednostki dominujące beneficjentów EFRR znajdujących się w krajach objętych
polityką spójności (zgodnie z danymi zarejestrowanymi do daty końcowej w czerwcu 2019 r.). Ogółem
przedsiębiorstwa będące beneficjentami, których jednostka dominująca ma siedzibę za granicą,
realizowały 1525 projektów w krajach objętych polityką spójności, co stanowi ok. 7% projektów
realizowanych przez beneficjentów mających jednostkę dominującą. 61% odnośnych jednostek
dominujących mających siedzibę za granicą znajduje się w państwach członkowskich UE-15 z
wyłączeniem Grecji i Portugalii, a 9% – w krajach objętych polityką spójności (UE-13 oraz Grecja i
Portugalia). Jeżeli wziąć pod uwagę odnośne kwoty współfinansowania z EFRR otrzymane przez

Dokumentacja techniczna zbioru danych dotyczących projektów współfinansowanych z EFRR w wieloletnich ramach finansowych na lata
2014–2020 – zob. Bachtrögler i in.(2020). Dane dotyczące projektów w dziedzinie badań naukowych i innowacji można znaleźć na stronie:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool.

7

Odsetek beneficjentów, których można powiązać z bazą Amadeus, jest najniższy (poniżej 1%) w Grecji, co może mieć związek z językiem
sprawozdawczości, i wynosi poniżej 5% również w Chorwacji i na Cyprze. W większości państw odsetek dopasowań beneficjentów z bazą
Amadeus wynosi 25–50% (zob. Bachtrögler i in., 2020).
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beneficjentów mających jednostki dominujące z siedzibą za granicą, tylko ok. 5% współfinansowania
przypada na jednostki dominujące mające siedzibę w krajach objętych polityką spójności, a 65% – na
jednostki dominujące z siedzibą w państwach UE-15 z wyłączeniem Grecji i Portugalii. Oznacza to
również, że znaczna część jednostek dominujących ma siedzibę poza Europą (głównie w Stanach
Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii) i pośrednio czerpie korzyści z dotacji inwestycyjnych z EFRR
udzielonych ich europejskim jednostkom zależnym.
Jeżeli chodzi o państwa członkowskie UE-15, 19% środków z EFRR, które otrzymały przedsiębiorstwa
będące beneficjentami w krajach objętych polityką spójności należące do korporacji wielonarodowej,
przypada na jednostki dominujące z siedzibą w Niemczech, 13% – na jednostki z siedzibą w
Luksemburgu, a 10% – na jednostki z siedzibą we Francji. Jednostki dominujące z siedzibą w
Zjednoczonym Królestwie, które przestało być członkiem UE w styczniu 2020 r., pośrednio czerpią
korzyści z 5% środków z EFRR otrzymanych przez jednostki zależne w krajach objętych polityką
spójności.
Weźmy na przykład niemieckie jednostki dominujące: 11 projektów finansowanych przez UE w krajach
objętych polityką spójności realizowały jednostki zależne Robert Bosch Industrietreuhand KG. Według
wykazów operacji przekazanych przez instytucje zarządzające projekty te zainicjowano zwłaszcza w
Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Portugalii i dotyczą one dziedziny badań naukowych i innowacji
(kwota współfinansowania z EFRR wynosiła ok. 96 mln EUR). Kolejny przykład: jednostki zależne
Siemens AG realizują siedem projektów w Republice Czeskiej i na Węgrzech (kwota współfinansowania
z EFRR wynosiła niemal 4 mln EUR). Również te projekty są klasyfikowane jako projekty z dziedziny
badań naukowych i innowacji, częściowo wspierające współpracę między dużymi a małymi i średnimi
przedsiębiorstwami (MŚP) w procesach innowacji.
Uwagi z podziałem na państwa: podział środków z EFRR na jednostki dominujące z siedzibą za
granicą
Jako przykłady krajów objętych polityką spójności, w przypadku których bardziej szczegółowo
przeanalizowano jednostki dominujące beneficjentów EFRR, wybrano – w oparciu o odsetek
przypadków udanego powiązania przedsiębiorstw będących beneficjentami z danymi z bazy Amadeus
oraz liczbę projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa należące do grupy przedsiębiorstw –
Republikę Czeską, Litwę, Polskę i Portugalię (zob. tabela 3).
Z tabeli 3 wynika, że odsetek środków z EFRR przyznanych przedsiębiorstwom, których jednostki
dominujące mają siedzibę za granicą, tj. nie w państwie, w którym realizowany jest współfinansowany
projekt, znacznie różni się w poszczególnych państwach. Podczas gdy na Litwie tylko 3%
współfinansowania z EFRR na projekty realizowane przez przedsiębiorstwo będące beneficjentem,
które należy do grupy przedsiębiorstw, przyznano przedsiębiorstwom, których jednostka dominująca
nie ma siedziby na Litwie, w Portugalii analogiczny odsetek wynosi 20%. Ponadto ostatnia kolumna
tabeli 3 pokazuje, że znaczna część środków z EFRR przyznanych beneficjentom, którzy należą do grup
przedsiębiorstw, przypada na jednostki dominujące z siedzibą w UE-15 (z wyłączeniem Grecji i
Portugalii).
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Tabela 3: kwoty współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przyznane na projekty (w tym projekty w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”)
realizowane przez przedsiębiorstwa będące beneficjentami, które należą do grupy
przedsiębiorstw

Państwo

Kwota współfinansowania z
EFRR przyznana na projekty
realizowane przez
przedsiębiorstwa, które
należą do grupy
przedsiębiorstw,

Kwota współfinansowania z
EFRR w EUR (odsetek, który
można powiązać z danymi z
bazy Amadeus)

...
mające
jednostkę
dominującą z siedzibą za
granicą
(w
UE-15
z
wyłączeniem
Grecji
i
Portugalii) (odsetek)

Republika Czeska

6 397 017 000
(28%)

1 578 749 000

10%
(6%)

Litwa

2 530 125 000
(43%)

722 834 000

3%
(1%)

Polska

30 881 066 000
(22%)

4 742 008 000

9%
(7%)

Portugalia

9 159 162 000
(37%)

2 689 390 000

20%
(14%)

Źródło: baza danych beneficjentów EFRR opisana u Bachtrögler i in. (2020), Amadeus, obliczenia WIFO.

Na rys. 2 przedstawiono podział środków z EFRR w Republice Czeskiej, na Litwie, w Polsce i w Portugalii
według państwa siedziby jednostki dominującej beneficjentów, którzy należą do grupy
przedsiębiorstw (zob. kolumna trzecia w tabeli 3). Niebieska część wykresów kołowych oznacza
odsetek przypadający na krajowe jednostki dominujące przedsiębiorstw będących beneficjentami w
poszczególnych państwach. Co jest szczególnie istotne w przypadku Portugalii (30% odnośnych
projektów), jeżeli baza danych Amadeus nie zawierała informacji na temat państwa siedziby jednostki
dominującej, udział odnośnych środków z EFRR ujęto w kategorii „b.d.”. Jeżeli udział państwa (obcego)
jest większy niż 1%, jest ono przedstawione jako oddzielna kategoria, w przeciwnym razie jest zaliczane
do kategorii „Inne”. Niemcy wydają się najważniejszym państwem obcym, w którym siedzibę mają
jednostki dominujące przedsiębiorstw będących beneficjentami w Republice Czeskiej (2,6%) i
Portugalii (5,1%). W Polsce, gdzie udział Niemiec wynosi 1,1% kwoty środków z EFRR przyznanej
beneficjentom należącym grupy przedsiębiorstw, najważniejszym państwem siedziby jednostek
dominujących wydaje się Luksemburg (2,9%).
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Rys. 2: podział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych
przedsiębiorstwom będącym beneficjentami, które należą do grupy przedsiębiorstw, w (i)
Republice Czeskiej, (ii) na Litwie, (iii) w Polsce i (iv) w Portugalii, według państwa siedziby ich
jednostki dominującej
Republika Czeska: Państwa, w których mają
siedzibę jednostki dominujące
d i bi
b d
hb
fi j
i

Litwa: Państwa, w których mają siedzibę
jednostki dominujące przedsiębiorstw
b d
hb
fi j
i
0.2%

2.5%

97.3%
LT

Polska: Państwa, w których mają siedzibę
jednostki dominujące przedsiębiorstw

2.4%

3.9%

1.1%

n.a.

Other

Portugalia: Państwa, w których mają
siedzibę jednostki dominujące
2%

2.9%

5%

2%

1.0%

4%
1%

30%

6%

88.8%
DE

LU

PL

US

n.a.

49%

1%

Other

BR

DE

ES

FR

LU

PT

US

Other

n.a.

Źródło: baza danych beneficjentów EFRR opisana u Bachtrögler i in. (2020), Amadeus, obliczenia WIFO.

Co ciekawe, w Portugalii podział środków według państwa siedziby jednostek dominujących wydaje
się mniej skoncentrowany niż w innych przeanalizowanych krajach objętych polityką spójności, przy
czym należy pamiętać, że w przypadku 30% odnośnych projektów państwo siedziby nie jest znane oraz
że odsetek środków z EFRR otrzymanych przez beneficjentów portugalskich z jednostkami
dominującymi mającymi siedzibę za granicą jest stosunkowo wysoki. Wniosek ten wynika z faktu, że w
przypadku stosunkowo dużej liczby państw siedziby (Niemcy, Francja, Hiszpania, Brazylia, Luksemburg
i Stany Zjednoczone) stwierdzono wynoszący ponad 1% odsetek środków z EFRR otrzymanych przez
beneficjentów portugalskich, którzy należą do grup przedsiębiorstw. Podobnie w Polsce podział
wydaje się bardziej zróżnicowany niż w Republice Czeskiej pomimo niemal takiego samego odsetka
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jednostek dominujących beneficjentów, które mają siedzibę za granicą. Na Litwie natomiast żadne
państwo, w którym mają siedzibę jednostki dominujące beneficjentów litewskich, nie osiąga tego
odsetka.
Wniosek
Celem niniejszej analizy była ocena, czy i w jakim stopniu jednostki dominujące grup przedsiębiorstw
mające siedzibę w państwach członkowskich UE-15 (z wyłączeniem Grecji i Portugalii) odnoszą korzyści
ze współfinansowania z EFRR inwestycji dokonywanych przez jednostki zależne w krajach objętych
polityką spójności. Z jednej strony analiza państw, w których mają siedzibę odpowiednie jednostki
dominujące, wykazała w przypadku czterech krajów objętych polityką spójności, że największy odsetek
współfinansowania przypada na kraj pochodzenia, tj. państwo, w którym realizowane są projekty
współfinansowane przez UE. Wyjątkiem wydaje się Portugalia. Może to jednak wynikać z faktu, że baza
Amadeus nie zawiera danych na temat państwa siedziby w odniesieniu do przedsiębiorstw
realizujących jedną trzecią przeanalizowanych projektów. Z drugiej strony z analizy państw obcych, w
których siedzibę mają jednostki dominujące wszystkich beneficjentów EFRR w należących do próby
krajach objętych polityką spójności, wynika, że ponad 60% z tych jednostek ma siedzibę w UE-15 (z
wyłączeniem Grecji i Portugalii), podczas gdy tylko 9% ma siedzibę w krajach objętych polityką
spójności. Wskazuje to na fakt, że jednostki dominujące z siedzibą w bardziej rozwiniętych państwach
członkowskich mogą rzeczywiście pośrednio czerpać znaczne korzyści (np. przez rozliczenia
wewnętrzne w ramach grupy przedsiębiorstw) ze współfinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego przeznaczonego na inwestycje dokonywane przez ich jednostki zależne w
krajach objętych polityką spójności.
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3. KORZYŚCI DLA PAŃSTW
CZŁONKOSTWA W UE

CZŁONKOWSKICH

WYNIKAJĄCE

Z

GŁÓWNE USTALENIA
•

Przegląd literatury na temat „kosztu braku działań na poziomie europejskim” sugeruje, że
integracja UE ma ogólnie pozytywne skutki gospodarcze dla wszystkich państw członkowskich.

•

Z szacunków opartych na nowoczesnych modelach grawitacyjnych wynika na ogół, że wskutek
integracji UE produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł średnio o około 5–7%, co nie odbiega zbytnio
od prognoz z lat 80. XX wieku.

•

Podczas gdy znaczne bezpośrednie inwestycje wewnątrzunijne napływające z państw o
rozwiniętej gospodarce będących płatnikami netto do biedniejszych gospodarek UE
umożliwiły tym pierwszym korzystanie z rozszerzonych rynków i tanie zaopatrywanie się w
czynniki produkcji, również uboższe państwa będące beneficjentami netto odniosły korzyści z
transferu kapitału i technologii.

•

W dłuższej perspektywie korzyści, w tym zyski repatriowane, kumulowane są w siedzibach
głównych przedsiębiorstw skoncentrowanych w rozwiniętych gospodarkach płatników netto,
w których inwestorzy osiągnęli znacznie wyższe dochody z inwestycji w uboższych państwach
na wschodzie UE niż kwoty, które państwa te otrzymały jako transfery z budżetu UE.

•

Jeżeli chodzi o handel wewnątrzunijny, integracja zwykle ulegała wzmocnieniu po
przystąpieniu do UE, co świadczy o korzyściach płynących z członkostwa w UE dla wszystkich
państw członkowskich, które to jednak różnią się znacznie w poszczególnych krajach.

•

Zarówno państwa będące płatnikami netto, jak i państwa będące beneficjentami netto
odnotowały wzrost handlu wewnątrzunijnego, lecz był on znacznie wyraźniejszy w przypadku
tej drugiej grupy.

•

Szacunki oparte na własnym modelu grawitacyjnym pokazują, że rozszerzenia UE mają duży i
znaczący wpływ na handel dwustronny i przepływy inwestycyjne oraz że przynależność do
ogromnej unijnej sieci handlowej przynosi dodatkowe skutki handlowe.

•

W scenariuszach alternatywnych wpływ wstąpienia do UE na produkt krajowy brutto jest
zawsze pozytywny, zwłaszcza w przypadku nowych państw członkowskich, które przystąpiły w
ostatnich falach rozszerzenia – w szczególności kraje Grupy Wyszehradzkiej zyskiwały do 2,3%
produktu krajowego brutto dzięki wejściu do UE.

3.1. OGÓLNE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZŁONKOSTWA W UE – PRZEGLĄD LITERATURY
Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko sumą państw członkowskich, a przede wszystkim skutki
gospodarcze polityki UE wykraczają daleko poza dość ograniczoną narrację dotyczącą wkładów
finansowych netto. Mówiąc konkretniej, UE umożliwia dostarczanie wielu dóbr publicznych, w tym
rynku wewnętrznego 9, zapewniającego swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i pracowników,
których to dóbr państwa członkowskie nie mogą generować samodzielnie.

9
Rynek wewnętrzny wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. i może być postrzegany jako wzmocniona wersja wspólnego rynku, który
powstał wraz z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
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Ściślej mówiąc, rynek wewnętrzny (a nawet członkostwo w UE w całej jego rozciągłości) można
postrzegać jako dobra klubowe (Schemm-Gregory, 2011; Le Cacheux, 2015), ponieważ nie ma
konkurencji pod względem ich konsumpcji, ale możliwa jest wyłączność konsumpcji 10. Można założyć,
że każde państwo członkowskie uważa, iż czerpie korzyści netto z dóbr klubowych, które są
finansowane wspólnie, w przeciwnym razie odeszłoby z klubu, tj. zrezygnowałoby z członkostwa w
nim, co miało miejsce w przypadku Zjednoczonego Królestwa. Zakładając racjonalne zachowanie
wszystkich „członków klubu”, państwa członkowskie są w stanie czerpać korzyści z dobrobytu
generowanego w wyniku członkostwa w UE, ale prawdopodobnie w bardzo zróżnicowanym stopniu
(zob. również Schemm-Gregory, 2011). Dlatego też w każdej poważnej analizie kosztów i korzyści
wynikających z członkostwa w UE trzeba odrzucić prostą koncepcję wkładów finansowych netto i
uwzględnić skutki gospodarcze jednolitego rynku, europejskiej unii walutowej i innych obszarów
polityki UE. Rzeczywiście istnieje obszerna literatura na temat tych szerszych skutków gospodarczych
wynikających z jednolitego rynku, która dostarcza o wiele więcej informacji niż jakakolwiek analiza czy
interpretacja pozycji finansowych netto.
W licznych badaniach na temat korzyści płynących z UE skoncentrowano się na przeciwieństwie
korzyści, jakie można uzyskać z dalszej integracji gospodarczej w UE, czyli na „koszcie braku działań na
poziomie europejskim” – koncepcji opracowanej w Parlamencie Europejskim na początku lat 80. z
wykorzystaniem sprawozdania Alberta i Balla (Albert i Ball, 1983). Koncepcję kosztu braku działań na
poziomie europejskim została rozpropagowana przez mające istotny wpływ sprawozdanie
Cecchiniego w 1988 r. (Cecchini i in., 1988)11. W sprawozdaniu tym, napisanym krótko po przyjęciu
Jednolitego aktu europejskiego (JAE), którego celem było ukończenie tworzenia jednolitego rynku do
końca 1992 r., przewidywano, że rynek wewnętrzny zwiększy PKB bloku o ok. 4,25–6,5%. Od tamtego
czasu niezliczone sprawozdania potwierdziły pozytywny wpływ jednolitego rynku na PKB i
zatrudnienie, choć w wielu z nich uzyskano znacznie niższe szacunki (Vetter, 2013), co sprawia, że
sprawozdanie Cecchiniego wydaje się zbyt optymistyczne. Z kolei Baldwin (1989), podkreślając skutki
w postaci dynamicznego wzrostu wynikające ze zwiększonej działalności innowacyjnej i
spowodowanego nią wzrostu wydajności, twierdzi, że w prognozach zawartych w sprawozdaniu
Cecchiniego ogólny wpływ jednolitego rynku na wzrost gospodarczy mógł być zaniżony o 40%.
Koncepcja kosztu braku działań na poziomie europejskim nadaj jest popularna, a PE regularnie
publikuje sprawozdania na temat przyszłych korzyści gospodarczych, które można uzyskać dzięki
dalszemu eliminowaniu utrzymujących się tarć i zakłóceń na jednolitym rynku (Biuro Analiz Parlamentu
Europejskiego, 2015; Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 2019). Chociaż panuje powszechna zgoda
co do faktu, że UE osiągnęła wysoki stopień integracji gospodarczej, Biuro Analiz Parlamentu
Europejskiego (2015) oszacowało, że pogłębienie integracji w latach 2014–2019 może przyczynić się
do zwiększenia PKB o dalsze 1,6 bln EUR, czyli ok. 12% PKB UE. Lwia część tej kwoty – ponad 1 bln – ma
pochodzić z jednolitego rynku, podzielonego na „klasyczny” jednolity rynek (615 mld EUR) i jednolity
rynek cyfrowy (415 mld EUR). Aby dokonać tych oszacowań, PE zlecił szereg badań dotyczących wielu
obszarów polityki UE, takich jak: swobodny przepływ towarów (RAND Europe, 2014), jednolity rynek
usług (Centrum Studiów nad Polityką Europejską, 2014), europejski jednolity rynek cyfrowy (GHK,
2014a), zamówienia publiczne (Europe Economics, 2014) oraz dorobek prawny w dziedzinie praw
konsumenta (GHK, 2014b). Na przykład w badaniu przeprowadzonym przez RAND Europe (2014)

10

Ze względu na te cechy dobra klubowe stanowią podkategorię dóbr publicznych.

Zgodnie z tematem i celem niniejszego sprawozdania koncentrujemy się na jednolitym rynku i występujących na nim skutkach integracji
handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
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wykorzystano strukturalny model grawitacyjny, uniwersalny model w handlu międzynarodowym, w
celu oszacowania ekspansji handlu wewnątrzunijnego po dalszym zniesieniu środków pozataryfowych
i barier dla BIZ. W ramach tego podejścia oszacowano, że niewykorzystany potencjał rynku
wewnętrznego w zakresie handlu towarami wynosi 183–269 mld EUR w perspektywie
długoterminowej, w zależności od przyjętego scenariusza. Jeżeli chodzi o rozkład zwiększonej
wewnątrzunijnej wymiany handlowej wśród państw członkowskich, to państwa wschodnioeuropejskie
należą do głównych beneficjentów, co wynika z faktu, że kraje te mają stosunkowo wyższe początkowe
środki pozataryfowe i bariery dla BIZ.
PE nadal spodziewa się dużych korzyści płynących z dalszej integracji UE w latach 2019–2024. Szacuje
się je na kwotę 2,2 bln EUR, czyli 14% PKB UE, więc faktycznie przewiduje się jeszcze większe zyski niż
w poprzednich pięciu latach (Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, 2019). Co ciekawe, źródła tych
korzyści uległy zmianie, ponieważ na klasyczny jednolity rynek przypada ok. 700 mld EUR, a potencjał
gospodarki cyfrowej zmniejszył się do 180 mld EUR. Nowym elementem jest rozległy obszar polityki
obejmujący środowisko, energetykę i badania naukowe, którym przypisuje się potencjał rzędu 500 mld
EUR. Przekonanie o tak dużych korzyściach w przyszłości opiera się m.in. na porównaniu
wewnątrzunijnego handlu towarami z handlem między stanami w USA. Podczas gdy w handlu
wewnątrzunijnym wymiana handlowa między państwami członkowskimi stanowi ok. jednej czwartej
PKB UE, analogiczny wskaźnik dla handlu między stanami w USA wynosi 40%. W badaniu stwierdzono
również duże różnice we wdrażaniu przepisów dotyczących jednolitego rynku w poszczególnych
państwach członkowskich (wynikające z opóźnień w przyjmowaniu dyrektyw lub rozporządzeń w
krajowych ramach prawnych państw członkowskich), naruszenia przepisów dotyczących rynku
wewnętrznego, brak świadomości zasady wzajemnego uznawania ze strony przedsiębiorstw unijnych,
brak pewności prawa, bariery techniczne i brak współpracy administracyjnej.
Oprócz prowadzonych przez PE prac w scenariuszu bieżącym nad przyszłymi korzyściami wynikającymi
z różnych obszarów polityki UE istnieje również obszerny zbiór literatury, w którym szacuje się
zrealizowane korzyści gospodarcze z integracji europejskiej. Literatura oferuje wiele różnych
oszacowań wpływu jednolitego rynku. Według interpretacji istniejących dowodów przez Vettera
(2013), opierającej się między innymi na badaniach Straathofa i in. (2008), Ilzkovica i in. (2007) oraz
Copenhagen Economics (2012), jednolity rynek miał istotne pozytywne skutki dla wzrostu
gospodarczego, choć były one mniejsze od optymistycznej prognozy zawartej w sprawozdaniu
Cecchiniego. Na przykład Straathof i in. (2008) podają, że wzrost PKB wywołany przez jednolity rynek
wynosi 2–3%, przy czym głównymi czynnikami, które przyczyniają się do tego, są wzrost eksportu i BIZ.
Jedno ze wspólnych ustaleń znajdujących się w różnych pozycjach literatury dotyczy znaczącej roli
handlu wewnątrzunijnego, przede wszystkim handlu towarami. Fournier i in. (2015) szacują na przykład
skutki handlowe, jakie wynikłyby z obszernego pakietu reform dotyczących regulacji rynku produktów
w ramach jednolitego rynku 12. Ich scenariusz zawiera założenie, że państwa członkowskie ograniczają
regulacje utrudniające handel do średniej dla górnej połowy państw osiągających najlepsze wyniki.
Stwierdzają w nim, że może to zwiększyć intensywność handlu w UE o ponad 10%, przy czym
szczególnie duży potencjał mają sektory transportu lotniczego i telekomunikacji. Wyniki te uzyskane
przy użyciu strukturalnego modelu grawitacyjnego, podano jednak tylko skutki dla handlu, a nie
podano żadnych dla PKB.

12
W tym celu wykorzystano opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskaźniki regulacji rynku produktów
oraz wskaźniki regulacji energii, transportu i komunikacji.
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Związane z handlem skutki dla PKB są przedstawione (wraz ze skutkami handlowymi) u Felbermayra i
in. (2018), którzy wykorzystują nowy ilościowy model handlu 13, aby oszacować skutki handlowe różnych
etapów integracji europejskiego rynku produktów na szczegółowym poziomie sektorowym, w tym
krajowych i międzynarodowych powiązań między czynnikami produkcji a produktami. Stwierdzają oni,
że „cofnięcie” procesu integracji UE zmniejszyłoby dochody państw członkowskich w ujęciu realnym o
od 3% (Zjednoczone Królestwo) do 24% (Luksemburg). Ogółem rzecz biorąc, proporcjonalne straty
wynikające z dezintegracji są wyraźniejsze w bardziej centralnie położonych państwach członkowskich
oraz w mniejszych gospodarkach 14. Dotyczy to hipotetycznych strat wynikających z likwidacji
jednolitego rynku, który jest kanałem integracji mającym największe znaczenie dla korzyści
wynikających z członkostwa w UE, jak również z likwidacji innych obszarów integracji, takich jak strefa
euro i strefa Schengen. Co ważne, według tego badania różne korzyści z integracji z UE nie wykazują
korelacji z wkładem finansowym netto państw członkowskich. Na przykład Niemcy, największa
gospodarka UE i największy płatnik netto (w wartościach bezwzględnych), zyskują na procesie
integracji z UE ponad 5% (w tym niemal 4% z jednolitego rynku) dochodów w ujęciu realnym.
Analogiczne wartości dla Francji i Włoch wynoszą 3,7% (2,9% z jednolitego rynku) i 3,8% (2,5% z
jednolitego rynku) (Tabela 4) 15.
Tabela 4: straty wynikające z cofnięcia integracji europejskiej, zmiany wysokości dochodów
w ujęciu realnym na mieszkańca jako odsetek

13

Jednolity
rynek

Unia celna

Strefa
euro

Strefa
Schengen

Inne
RTA

Całość
integracji bez
transferów

Całość
integracji z
transferami

Austria

-6,17

-0,09

-0,67

-1,15

-0,14

-7,97

-7,91

Belgia

-8,2

-0,24

-0,77

-1,76

-0,16

-11,1

-11,47

Bułgaria

-5,67

-0,08

-0,01

-1,31

-0,25

-7,12

-11,57

Chorwacja

-4,94

-0,12

-0,03

-0,98

-0,05

-5,92

-6,85

Cypr

-5,06

0,19

-0,75

-0,91

0,03

-6,05

-7,29

Dania

-4,89

-0,02

-0,01

-1,23

-0,14

-6,35

-6,37

Estonia

-7,75

-0,14

-0,57

-2,81

-0,11

-11,15

-14,01

Finlandia

-3,78

-0,01

-0,28

-1,59

-0,02

-5,63

-5,6

Typ modelu daje również wzór grawitacyjny na potrzeby oszacowania skutków handlowych.

Podobnie Vetter (2013) określa wielkość państwa, intensywność handlu wewnątrzunijnego, konkurencyjność przemysłową, strukturę
gospodarczą i stopień liberalizacji państwa członkowskiego jako czynniki, które wyjaśniają niejednorodne skutki integracji europejskiej w
poszczególnych państwach członkowskich.
14

15
W publikacji tej, z punktu widzenia metodyki, przeanalizowano koszty odwrócenia procesów integracji europejskiej. Oczywiście jednak te
koszty wynikające z hipotetycznego scenariusza dezintegracji można interpretować jako korzyści z procesu integracji, który miał miejsce.
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Jednolity
rynek

Unia celna

Strefa
euro

Strefa
Schengen

Inne
RTA

Całość
integracji bez
transferów

Całość
integracji z
transferami

Francja

-2,91

-0,04

-0,29

-0,56

-0,04

-3,72

-3,72

Grecja

-2,16

0,12

-0,16

-0,63

-0,13

-2,84

-5,83

Hiszpania

-2,55

-0,05

-0,28

-0,78

-0,01

-3,56

-4,2

Irlandia

-9,35

-0,68

-0,89

-0,96

-0,34

-12,31

-12,68

Litwa

-5,55

-0,22

0,02

-2,23

-0,03

-7,8

-12,72

Luksemburg

-19,73

0,03

-3,86

-0,98

-0,24

-23,26

-23,74

Łotwa

-5,79

-0,07

-0,46

-2,31

-0,04

-8,33

-12,02

Malta

-14,33

0,1

-2,55

-1,53

-0,05

-17,81

-20,11

Niderlandy

-7,25

-0,37

-1,3

-1,84

-0,19

-10,9

-10,98

Niemcy

-3,91

-0,13

-0,41

-0,8

-0,11

-5,22

-5,1

Polska

-5,93

-0,26

0

-1,82

-0,11

-7,77

-11,83

Portugalia

-3,9

0,06

-0,38

-1,31

-0,03

-5,26

-7,3

Republika
Czeska

-9,47

-0,42

-0,02

-2

-0,11

-11,97

-14,71

Rumunia

-4,53

-0,01

-0,04

0

-0,15

-4,65

-8,21

Słowacja

-8,91

-0,09

-0,77

-2,28

-0,11

-11,87

-14,34

Słowenia

-7,68

-0,31

-0,78

-1,77

-0,15

-10,35

-13,25

Szwecja

-4,22

-0,01

0

-1,6

-0,12

-6,01

-5,75

Węgry

-10,64

-0,3

-0,06

-2,94

-0,14

-14,16

-20,82

Włochy

-2,52

-0,07

-0,25

-0,75

-0,09

-3,56

-3,76

Zjednoczone
Królestwo

-2,33

0,07

-0,02

-0,46

-0,01

-2,71

-2,88
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Uwaga: zmiany wysokości dochodów w ujęciu realnym na mieszkańca jako odsetek (straty wynikające z dezintegracji). Rokiem
odniesienia jest rok 2014. Straty wynikające z dezintegracji można interpretować jako korzyści z procesów integracji, które
miały miejsce, ale z przeciwnym znakiem. RTA oznacza regionalne umowy handlowe.
Źródło: Felbermayr i in. (2018), tabela 6.

Można to porównać z bardzo dużymi korzyściami dla Polski, które wynoszą prawie 8% (ok. 6% z
jednolitego rynku), co jest związane z jej dużym zaangażowaniem w (kierowane głównie przez Niemcy)
sieci produkcyjne środkowoeuropejskiego ośrodka produkcji (Stehrer i Stöllinger, 2013; Stöllinger,
2016). W przypadku Rumunii, mimo że jest mniejszą gospodarką, korzyści są niższe i wynoszą 4,6%
(4,5% jest powiązane z jednolitym rynkiem). Dorozumiane korzyści z integracji europejskiej, które
odniosła Grecja, są stosunkowo niewielkie i nie przekraczają 3% (2,2% z jednolitego rynku). Sprawia to,
że Grecja jest drugim w kolejności państwem, które odniosło najmniejsze korzyści z integracji UE;
jedynie w przypadku Zjednoczonego Królestwa odniesione korzyści były jeszcze nieco mniejsze.
Oprócz rozproszenia korzyści z procesów integracji UE w Tabela 4 przedstawiono (co najmniej) trzy
bardzo interesujące aspekty związane z dyskusją na temat członkostwa w UE i debatą o wkładzie netto.
Po pierwsze, poważnym błędem jest redukowanie dyskusji o korzyściach z członkostwa w UE do
wkładów finansowych netto państw członkowskich. Po drugie, istnieje asymetria pod względem
znaczenia transferów z UE, która powinna w zasadzie łagodzić napięcia związane z tym tematem:
transfery fiskalne znacznie zwiększają ogólne korzyści z integracji UE dla państw będących odbiorcami
netto, lecz są (w ujęciu względnym) prawie nieistotne dla płatników netto 16. Po trzecie i być może
najważniejsze, wszystkie państwa członkowskie korzystają z integracji UE, niezależnie od tego, czy są
płatnikami netto, czy beneficjentami netto. Było tak również w przypadku Zjednoczonego Królestwa,
chociaż zgodnie z ustaleniami Felbermayra i in. (2018) jest to państwo, które osiągnęło najmniejsze
korzyści z integracji.
W tym kontekście brexit pozostaje czymś zaskakującym, ponieważ Zjednoczone Królestwo
prawdopodobnie będzie działało wbrew własnym interesom gospodarczym. Jest jednak zaskakujący
również dlatego, że UE nie była przygotowana do zapewniania tego rodzaju dóbr, które są bardziej
pożądane przez Zjednoczone Królestwo i przynoszą mu korzyści, co jest niezwykłe z teoretycznego
punktu widzenia klubu, biorąc pod uwagę, że „członek pożądany”, tj. członek, który wnosi większy niż
to wynika z proporcji wkład w finansowanie dóbr publicznych (tak jak Zjednoczone Królestwo),
zazwyczaj jest w stanie ukierunkować zasoby klubu (takiego jak UE) na zapewnianie dóbr (publicznych),
którymi jest bardzo zainteresowany (Schemm-Gregory, 2011). Mówiąc bardziej ogólnie, oprócz
dowodów empirycznych argument ten wskazywałby również na to, że państwa będące płatnikami
netto są w stanie lepiej wpływać na decyzje i priorytety UE.
Wyniki w dużej mierze porównywalne z wynikami badania Felbermayra i in. (2018) uzyskali Mayer i in.
(2019), którzy – również przy użyciu strukturalnego modelu grawitacyjnego – stwierdzili, że wszystkie
państwa członkowskie jednoznacznie czerpią z UE znaczne korzyści w zakresie dobrobytu (w
porównaniu z sytuacją pod względem stawek należności celnych stosowanych względem krajów
najbardziej uprzywilejowanych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)). Projekt jednolitego
rynku wygenerował dla całej UE średni długoterminowy wzrost PKB o 5,5% (ważony) do 8,2%, przy
czym Zjednoczone Królestwo (2,8%) i Grecja (2,9%) są państwami o najmniejszym wzroście PKB

16

Argument ten wysunęli również Felbermayr i in. (2018).
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związanym z handlem. Wyniki dla UE są podobne do tych, jakie dziesięć lat wcześniej określili Boltho i
Eichengreen (2008), którzy oszacowali ogólne korzyści z integracji UE na 5% PKB.
Z okazji 25. rocznicy utworzenia jednolitego rynku, przypadającej w 2018 r., przeprowadzono szereg
nowych badań szacujących jego skutki gospodarcze dla państw członkowskich. W badaniu
przeprowadzonym przez London Economics (2017) na zlecenie UE oszacowano wpływ jednolitego
rynku na PKB i zatrudnienie w poszczególnych państwach członkowskich, stosując zbiorczy wskaźnik
integracji jednolitego rynku 17. Z badania wynika, że w latach 1995–2015 integracja państw
członkowskich na jednolitym rynku przeciętnie postępowała powoli, lecz stale 18, chociaż stopień
integracji bardzo się różnił w poszczególnych państwach członkowskich. Szacuje się, że ten proces
integracji zmierzający do ukończenia tworzenia jednolitego rynku ma bezpośredni, pozytywny wpływ
m.in. na PKB na mieszkańca, zatrudnienie i łączną produktywność czynników produkcji. Całkowity PKB
UE na mieszkańca w 2015 r. był o 1% wyższy, niż byłby bez wzrostu poziomu integracji od 1995 r.
(Tabela 5). Ponadto powstało ok. 1,9 mln dodatkowych miejsc pracy. Wpływ na PKB i tworzenie miejsc
pracy w poszczególnych państwach członkowskich w tym badaniu jest interesujący, ponieważ
przedstawia bardzo różne wyniki z perspektywy uproszczonej pozycji finansowej netto: Niemcy i
Francja, dwaj najwięksi płatnicy netto, byli jednymi z głównych beneficjentów projektu jednolitego
rynku w latach 1995–2015, osiągając dodatkowy PKB na mieszkańca wynoszący odpowiednio 1,6% i
1,1%. PKB na mieszkańca we Włoszech był w 2015 r. o 0,5% wyższy niż w scenariuszu alternatywnym
bez dalszej integracji UE. Jest to mniej więcej taki sam wzrost jak w przypadku Polski. Wzrost PKB
Rumunii wynikający z jednolitego rynku jest jeszcze skromniejszy – 0,14%. Jednak w przypadku państw
Europy Środkowo-Wschodniej skutki gospodarcze Programu na rzecz jednolitego rynku są obliczane
tylko dla okresu od dwóch lat przed ich przystąpieniem do UE do 2015 r. Grecja jest jedynym państwem,
które ucierpiało w wyniku dalszej integracji UE – odnotowała spadek PKB na mieszkańca o 0,3%, choć
na wynik ten wpływ miał kryzys zadłużeniowy tego państwa, który rozpoczął się w 2010 r.
Tabela 5: różnica poziomów rzeczywistych i poziomów, które występowałyby w przypadku
braku dalszej integracji
∆ PKB na
mieszkańca w %

∆ PKB na
gospodarstwo
domowe w EUR

∆ liczby miejsc
pracy (w tys.)

∆ poziomu
konsumpcji na
gospodarstwo
domowe w EUR

∆ poziomu
inwestycji na
mieszkańca w EUR

Austria

1,68%

1362

68

718

151

Belgia

1,58%

1292

71

665

134

Bułgaria

0,02%

2

1

1

0

Ten wskaźnik jednolitego rynku łączy w sobie informacje na temat różnych aspektów swobód jednolitego rynku, w szczególności środków
dotyczących handlu i BIZ; środków służących przyjmowaniu prawodawstwa UE przez państwa członkowskie oraz środków służących
ujednoliceniu gospodarek państw członkowskich.

17

18

Wydaje się, że proces integracji wyhamował w latach 2011–2013.
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∆ PKB na
mieszkańca w %

∆ PKB na
gospodarstwo
domowe w EUR

∆ liczby miejsc
pracy (w tys.)

∆ poziomu
konsumpcji na
gospodarstwo
domowe w EUR

∆ poziomu
inwestycji na
mieszkańca w EUR

Chorwacja

0,03%

10

1

5

1

Cypr

0,24%

145

1

100

7

Dania

1,26%

1330

34

639

113

Estonia

0,14%

44

1

23

5

Finlandia

1,17%

838

28

464

91

Francja

1,14%

828

297

456

81

Grecja

-0,30%

-127

-11

-89

-6

Hiszpania

0,53%

308

94

179

24

Irlandia

1,01%

1170

19

399

118

Litwa

0,17%

43

2

27

4

Łotwa

0,10%

26

1

16

3

Malta

1,23%

647

2

367

64

Niderlandy

0,92%

788

75

351

72

Niemcy

1,55%

1081

607

583

115

Polska

0,49%

146

77

86

11

Portugalia

0,41%

174

18

114

11

Republika Czeska

0,81%

292

40

137
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∆ PKB na
mieszkańca w %

∆ PKB na
gospodarstwo
domowe w EUR

∆ liczby miejsc
pracy (w tys.)

∆ poziomu
konsumpcji na
gospodarstwo
domowe w EUR

∆ poziomu
inwestycji na
mieszkańca w EUR

Rumunia

0,14%

28

12

17

3

Słowacja

0,69%

276

17

151

23

Słowenia

0,79%

334

7

174

29

Szwecja

1,13%

899

53

405

123

Węgry

0,58%

148

24

73

14

Włochy

0,48%

289

105

176

22

Zjednoczone
Królestwo

1,00%

718

299

466

67

UE-28

1,01%

631

1872

356

57

Uwaga: zmiany wysokości dochodów na mieszkańca jako odsetek (straty wynikające z dezintegracji) w latach 1995–2015
(„stare” państwa członkowskie) lub w okresie od dwóch lat przed przystąpieniem do UE do 2015 r. („nowe” państwa
członkowskie).
Źródło: London Economics (2017), tabela 6.

Wyniki te potwierdzają, że szacunkowe korzyści z integracji UE (jak również potencjalne koszty z nią
związane) są trudne do określenia, więc w poszczególnych badaniach wyniki znacznie się różnią. Na
wielkość korzyści wynikających z europejskiej integracji gospodarczej silny wpływ ma zastosowana
metodyka (zob. również Poutvaara i in., 2019). Wybór metodyki ma kluczowe znaczenie, ponieważ
przesądza również o rodzaju potencjalnych korzyści, które można odzwierciedlić, takich jak: obniżenie
kosztów wynikające ze zniesienia środków pozataryfowych (np. formalności granicznych, regulacji
krajowych); korzyści skali, większa konkurencja, większa transgraniczna mobilność pracowników; oraz
niższe koszty transakcji finansowych (zob. Vetter, 2013). W tym względzie wydaje się, że we
współczesnych oszacowaniach opartych na modelu grawitacyjnym (w tym wyżej wspomniane
przykłady Felbermayra i in., 2018, oraz Mayera i in., 2019) na ogół podaje się wartości wzrostu PKB, które
nie są zbyt odległe od tych sugerowanych w sprawozdaniu Cecchiniego z 1988 r. Wyniki oszacowań z
symulacji scenariuszy alternatywnych z wykorzystaniem modeli makroekonomicznych zwykle
pokazują jeszcze większe korzyści – niedawnym przykładem jest wynikający z jednolitego rynku wzrost
PKB o 8–9% podany u in 't Veld (2019).

32

PE 654.525

Jak fundusze UE przyczyniają się do likwidowania różnic gospodarczych w Unii Europejskiej
____________________________________________________________________________________________

3.2. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI WEWNĄTRZUNIJNYCH
Wprowadzenie: korzyści płynące z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w
ujęciu ogólnym oraz zarys badań
Intensywność przychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest ważnym elementem
konkurencyjności i czynnikiem wzrostu gospodarczego państwa. Dlatego też przyciąganie BIZ było
głównym celem polityki w gospodarkach zmniejszających dystans rozwojowy. BIZ są potencjalnie
najważniejszym międzynarodowym narzędziem transferu technologii dla tych państw. Inwestorzy
zagraniczni mogą dokonywać transferu technologii na dwa sposoby: bezpośrednio do jednostek
powiązanych będących ich własnością i pod ich kontrolą oraz pośrednio do innych przedsiębiorstw w
gospodarce przyjmującej poprzez efekty zewnętrzne. Również rządy krajów rozwiniętych uważają
zdolność przyciągania wysokiej jakości BIZ za ważne narzędzie pod względem dostępu do technologii,
bezpiecznych miejsc pracy i funkcji siedziby głównej w państwie przyjmującym.
Nie tylko przychodzące, lecz także wychodzące BIZ przynoszą szereg korzyści, a umiędzynarodowienie
stało się jedną z głównych strategii przedsiębiorstw na rzecz wzrostu. Wychodzące BIZ mogą być
narzędziem dostępu do rynku oraz dostępu do tanich czynników produkcji. Korporacje wielonarodowe
mogą zdobyć przewagę nad konkurentami dzięki specjalizacji swoich jednostek zależnych.
Wychodzące BIZ mogą zatem stanowić ważne źródło konkurencyjności. Zdolność do inwestowania za
granicą wskazuje na to, że dane państwo/przedsiębiorstwo posiada większą wiedzę, siłę kapitałową lub
lepszą technologię niż jego konkurenci (Dunning, 1981). Inwestor zewnętrzny jest w stanie
zorganizować swoją działalność międzynarodową i generować dochody za granicą, aby finansować
swój rozwój. Zdolność do inwestowania za granicą można osiągnąć w wyniku rozwoju gospodarczego,
wzrostu korporacyjnego i postępu technologicznego państwa/przedsiębiorstwa inwestującego. Na
ogół kraje rozwijające się nie inwestują za granicą; wychodzące BIZ zaczynają pojawiać się znacznie
później niż napływy BIZ. Zgodnie z paradygmatem ścieżki rozwoju inwestycji (Narula i Guimón, 2010)
państwa zmniejszające dystans rozwojowy więcej kapitału importują niż eksportują, kraje rozwinięte
natomiast są zazwyczaj równie silnymi importerami i eksporterami kapitału (rys. 3).
Rys. 3: skumulowane przepływy netto wewnątrzunijnych bezpośrednich inwestycji
zagranicznych (aktywa minus zobowiązania), lata 2009–2018, w mln EUR
200000
150000
100000
50000
0
-50000
-100000

Uwaga: dane skumulowane za lata, dla których były dostępne; wybrane państwa; brak danych dla Luksemburga i
Zjednoczonego Królestwa. Wartości ujemne oznaczają więcej BIZ przychodzących niż wychodzących.
Źródło: dane statystyczne Eurostatu dotyczące bilansu płatniczego.
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W UE rozwinięte państwa członkowskie, które są płatnikami netto do budżetu UE, mają więcej BIZ
wychodzących niż przychodzących i odnoszą korzyści z dostępu do rynku i tanich źródeł zaopatrzenia.
Kraje rozwijające się, które są beneficjentami netto budżetu UE, jak również niektóre kraje bardziej
rozwinięte, ale mniej konkurencyjne, są odbiorcami netto BIZ i odnoszą korzyści z transferu kapitału i
technologii.
BIZ mają zasadnicze znaczenie dla integracji światowych łańcuchów dostaw. W globalnych łańcuchach
dostaw handel nie ogranicza się do towarów, lecz jest przeplataniem się: (i) handlu towarami, w
szczególności częściami i elementami, (ii) inwestycji międzynarodowych w zakłady produkcyjne,
szkolenie, technologie i długotrwałe relacje biznesowe, (iii) wykorzystywania usług infrastrukturalnych
do koordynowania rozproszonej produkcji, (iv) transgranicznych przepływów know-how – Baldwin
(2012) nazywa to splotem handlu, inwestycji, usług i własności intelektualnej. Dzięki BIZ producenci
towarów i usługodawcy są włączeni do międzynarodowych łańcuchów wartości, z których każda
lokalizacja może czerpać korzyści. Przyrost wydajności w ogólnounijnych łańcuchach wartości sprawił,
że przedsiębiorstwa unijne stały się bardziej konkurencyjne na światowym rynku. Większa
konkurencyjność pomaga przedsiębiorstwom unijnym zwiększać BIZ oraz czerpać korzyści i rozszerzać
handel również poza obszarem UE. Na krótką metę jest to biznes przynoszący obopólne korzyści, ale w
dłuższej perspektywie korzyści kumulują się w siedzibie głównej, w której podejmowane są
strategiczne decyzje.
UE zapewnia środowisko umożliwiające swobodny przepływ kapitału, stymulując tym samym BIZ
między państwami członkowskimi. Przedsiębiorstwa mogą optymalizować lokalizację różnych etapów
produkcji w ramach jednolitego rynku, korzystając ze swobodnego przepływu towarów i usług. Na
podstawie ogólnych cech BIZ można oczekiwać, że członkostwo w UE zwiększyło integrację państw
członkowskich dzięki BIZ. Gospodarki państw pochodzenia BIZ odniosły korzyści z powiększonych
rynków, większej puli pracowników i wyższych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału w porównaniu
z inwestycjami krajowymi. Gospodarki przyjmujące skorzystały na wzroście wydajności pracy, jak
również na dostępie do rynków i technologii. Ponadto transfery z UE umożliwiły słabiej rozwiniętym
państwom przyjmującym ulepszenie infrastruktury fizycznej i biznesowej, obniżając tym samym koszty
ponoszone przez inwestorów bezpośrednich. Polityka UE zwiększyła zatem pozytywne skutki BIZ
zarówno dla krajów pochodzenia, jak i dla krajów przyjmujących.
Dowodów empirycznych wpływu członkostwa w UE na BIZ jest mało. W niedawnej publikacji
(Randolph i in., 2016) sugeruje się, że „członkostwo w UE zdecydowanie zwiększa napływy BIZ netto”.
Podane w niej trzy główne szacunki tego wzrostu wynoszą 14–38% w zależności od wyboru techniki
ekonometrycznej, przy czym średnia wartość wynosi 28%.
Nasze podejście jest inne. Pozytywny wpływ integracji na wysokość BIZ traktujemy jako pewnik.
Przyglądamy się rozkładowi korzyści z wewnątrzunijnych BIZ na państwa członkowskie. Skupiliśmy się
na wychodzących BIZ, zakładając, że im więcej dane państwo jest w stanie inwestować za granicą, tym
więcej może zyskać pod względem dostępu do rynku i optymalizacji łańcucha wartości. Przyglądamy
się również korzyściom bezpośrednim płynącym z inwestowania za granicą, mianowicie wysokości
dochodów osiąganych przez inwestorów zagranicznych w innych państwach członkowskich. Kolejną
kwestią jest wykorzystanie tych dochodów: czy są one ponownie inwestowane w gospodarkę
przyjmującą, czy też repatriowane.
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Nasze badanie pozostaje opisowe głównie w oparciu o dane Eurostatu dotyczące bilansu płatniczego.
Dane dotyczące wychodzących BIZ (wychodzące BIZ, aktywa) oraz dochodów związanych z
wychodzącymi BIZ (uznanie) są dostępne za dziesięć lat – 2009–2018. Kwotę skumulowanych
dziesięcioletnich aktywów BIZ (według bieżącego kursu euro) wykorzystuje się do pomiaru wielkości
działalności w zakresie inwestycji wychodzących. Dane dotyczące bilansu płatniczego obejmują
transakcje spółek celowych oraz transakcje między innymi podmiotami w grupie, a zatem różnią się od
danych dotyczących przepływów i wartości BIZ opartych na zasadzie kierunkowości. Ponieważ ten
ostatni rodzaj danych dotyczących BIZ (publikowany przez Eurostat) jest dostępny tylko za krótszy
okres, tj. lata 2013–2017, i nie uwzględniono w nim również korekty zakłóceń powodowanych przez
spółki celowe, postanowiliśmy wykorzystać dane dotyczące bilansu płatniczego. Należy również
zauważyć, że krajami pochodzenia i przyjmującymi są państwa bezpośrednio zaangażowane w BIZ,
które mogą być inne niż państwa ostatecznego inwestora i ostatecznego beneficjenta, ponieważ
przedsiębiorstwa angażują się w optymalizację lokalizacji zysków między państwami członkowskimi o
różnych systemach i stawkach podatkowych. Oprócz ogólnego omówienia głównych cech BIZ
koncentrujemy się na pozycji trzech płatników netto do budżetu UE, mianowicie Francji, Niemiec i
Włoch, oraz trzech beneficjentów, czyli Grecji, Polski i Rumunii.
Wielkość przepływów wychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w
UE
Głównymi inwestorami w UE są państwa największe i najbardziej rozwinięte (Niemcy i Francja), jak
również te, które są siedzibami jednostek dominujących i centrów finansowych przekazujących środki
pieniężne z państw trzecich (Niderlandy i Luksemburg) (rys. 4). Działalność w zakresie inwestycji
bezpośrednich w Niderlandach, Luksemburgu, Belgii, Irlandii i na Węgrzech charakteryzuje się dużymi
rocznymi wahaniami między kwotami dodatnimi i ujemnymi, co spowodowane jest spółkami
celowymi.
Rys. 4: skumulowane przepływy wychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(aktywa) z państw będących głównymi inwestorami w UE-28, dane skumulowane za lata
2009–2018, w mln EUR
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Uwaga: na rysunku pominięto Węgry i Zjednoczone Królestwo, których dane wykazują ogromne wahania w zakresie BIZ i dają
sumę ujemną.
Źródło: dane statystyczne Eurostatu dotyczące bilansu płatniczego.
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Trzy państwa, na których skupiono się w niniejszym opracowaniu, Niemcy, Francja i Włochy, są mniej
zaangażowane w takie przedsięwzięcia i inwestują głównie w aktywa rzeczywiste. Niemcy są
największym inwestorem – wartość skumulowanych inwestycji w UE-28 w ciągu 10 lat wynosi 653 mld
EUR. Francja zainwestowała tylko połowę tej kwoty, 356 mln EUR, a Włochy z kwotą 54 mld EUR były
drobnym inwestorem. Odnotowano spadek przepływów inwestycyjnych podczas recesji i kryzysu w
strefie euro na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku, ale w ostatnich latach nastąpiło ożywienie
(rys. 5). Ostatnio ożywienie gospodarcze przyniosło pewien wzrost aktywności w zakresie BIZ, a w 2018
r. odnotowano szczytowy poziom inwestycji z Niemiec i Francji oraz drugą najwyższą wartość
inwestycji z Włoch.
Rys. 5: przepływy wychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych (aktywa) z Niemiec,
Francji i Włoch w UE-28, lata 2009–2018, w mln EUR
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Źródło: dane statystyczne Eurostatu dotyczące bilansu płatniczego.

Przeważająca część przepływów BIZ między gospodarkami rozwiniętymi jest napędzana wzajemnym
dostępem do rynków, integracją łańcuchów wartości i optymalizacją podatkową. Państwa
członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej stanowiły niewielki cel inwestycji – w ciągu 10 lat trafiło
do nich jedynie 6% skumulowanej kwoty wychodzących BIZ w UE. Trafiło tam 8% inwestycji
niemieckich i 4% inwestycji francuskich, ale aż 29% łącznej dość niskiej kwoty inwestycji włoskich.
Spośród trzech beneficjentów BIZ, na których skupiono się w niniejszym badaniu (rys. 6),
najważniejszym celem BIZ była Polska: Niemcy zainwestowały 25 mld EUR, a Francja – 10 mld EUR;
skumulowany wypływ inwestycji z Włoch był niewielki ze względu na znaczne dezinwestycje w 2017 r.
W Rumunii Niemcy zainwestowały 5,5 mld EUR, Francja – 1,5 mld EUR, a Włochy, dla których Rumunia
jest głównym docelowym państwem członkowskim z Europy Środkowo-Wschodniej, 5,1 mld EUR.
Grecja nie była istotnym celem BIZ – w roku wystąpienia kryzysu nawet doświadczyła dezinwestycji, po
czym nastąpiło ożywienie. Suma inwestycji dokonanych w ciągu 10 lat wyniosła 2,2 mld EUR z Niemiec,
3,5 mld EUR z Francji i 1,6 mld EUR z Włoch.
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Rys. 6: przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (aktywa) z Niemiec, Francji i Włoch
do Grecji, Polski i Rumunii, lata 2009–2018, w mln EUR
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Źródło: dane statystyczne Eurostatu dotyczące bilansu płatniczego.

Dochody z bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz stopa zwrotu z
wychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Ostatnio w centrum uwagi znalazły się dochody bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Piketty
(2018) w przypadkowy sposób porównał dochody inwestorów zagranicznych z transferami, jakie
państwa członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymują z budżetu UE. Doszedł do wniosku,
że gospodarki inwestujące, które są również płatnikami netto do budżetu UE, pod względem
dochodów z BIZ zarabiają więcej na państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, niż
przekazują w formie transferów kapitałowych. Porównanie to od dawna pojawia się w populistycznych
mediach państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej jako argument za nacjonalizmem
gospodarczym rozbudzający niechęć wobec BIZ i nastroje antyunijne. Na fakt, że Piketty popełnił błędy
metodyczne i porównał dwie rzeczy, których nie da się ze sobą porównać, zwrócili uwagę Darvas (2018)
i inni. Prawidłowe wykorzystanie danych dotyczących bilansu płatniczego z rozróżnieniem na zyski
repatriowane i reinwestowane uwydatniono w corocznym sprawozdaniu wiiw dotyczącym BIZ (Hunya,
2017). W dalszej części przedstawiamy najpierw dochody uzyskane z wychodzących BIZ, a następnie
ich wykorzystanie jako dochodów reinwestowanych lub repatriowanych.
Inwestorzy prywatni oczekują dodatniego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Pod tym względem nie
ma różnicy pomiędzy inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Jedni i drudzy mają również swobodę
decydowania o tym, co zrobić z uzyskanymi opodatkowanymi dochodami. Tym, co sprawia, że
dochody inwestorów zagranicznych są szczególne, jest fakt, że bilans płatniczy pokazuje, ile zarabiają i
czy zachowują te dochody w państwie przyjmującym. Z innego punktu widzenia osiągnięta stopa
zwrotu z inwestycji w danej gospodarce jest ważnym czynnikiem atrakcyjności danej lokalizacji pod
względem BIZ. Z danych wynika, że państwa członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej oferują
wyższe stopy zwrotu i nadal są atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych.
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Rys. 7: saldo dochodów z wewnątrzunijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, UE-28,
dane skumulowane za lata 2009–2018, w mln EUR
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Uwaga: dane odnoszą się do dochodów uzyskanych lub wypłaconych z tytułu wychodzących BIZ w UE-28. Hiszpania i
Chorwacja nie dostarczyły danych za wszystkie lata; Portugalię i Zjednoczone Królestwo pominięto, ponieważ dostarczyły
dane za mniej niż połowę lat.
Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego.

Saldo dochodów BIZ jest pozycją salda dochodów rachunku bieżącego i obejmuje wszystkie dochody
podmiotu gospodarczego z kraju sporządzającego sprawozdanie uzyskane za granicą pomniejszone o
dochody przypisane podmiotowi zagranicznemu w kraju sporządzającym sprawozdanie. Na ogół
państwa z dodatnim saldem BIZ netto (przedstawionym na rys. 3) mają również dodatnie saldo
dochodów związanych z BIZ. Na rys. 7 przedstawiono saldo skumulowanych dochodów państw
członkowskich z wewnątrzunijnych BIZ w ciągu 10 lat. Dziesięć z 26 państw ma dodatnie saldo
dochodów. Do największych beneficjentów netto należą Niemcy (185 mld EUR), Francja (143 mld EUR),
Luksemburg (110 mld EUR) i Włochy (43 mld EUR). Inni beneficjenci netto, tacy jak: Finlandia, Grecja,
Dania i Szwecja, uzyskali znacznie niższe kwoty. Większość państw członkowskich UE (16 państw) ma
względem reszty UE ujemne saldo dochodów z BIZ. Najwyższe kwoty wypływów dochodów z BIZ netto
odnotowano w stosunku do Polski (138 mld EUR), Irlandii (122 mld EUR), Niderlandów (109 mld EUR) i
Republiki Czeskiej (103 mld EUR). Kolejne państwa z ujemnym saldem to Węgry, Belgia, Hiszpania,
Słowacja i Rumunia (należy zauważyć, że dane dotyczące dochodów, podobnie jak dane dotyczące BIZ,
są zniekształcone przez inwestycje pośrednie w państwach służących jako raje podatkowe, takich jak
Luksemburg i Niderlandy).
Przedstawienie w ujęciu rocznym salda dochodów z BIZ dla głównych państw przyjmujących i państw
będących płatnikami ujawnia dalsze osobliwości (rys. 8). Na ogół we wszystkich rozpatrywanych latach
dane państwo należy do grupy państw będących odbiorcami netto lub płatnikami netto dochodów.
Ważnymi wyjątkami są Dania, która zmieniła się z płatnika netto dochodów z BIZ w odbiorcę netto, oraz
Grecja, która zmieniła się z odbiorcy netto w płatnika netto. Na przestrzeni lat wysokość dochodów z
BIZ wzrosła w przypadku większości płatników netto, Polski, Republiki Czeskiej, Węgier i Rumunii.
Dodatnie dochody netto utrzymywały się na wysokim poziomie w Niemczech i Francji, we Włoszech
natomiast zmalały.
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Rys. 8: saldo dochodów z wewnątrzunijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, lata
2009–2018, wybrane państwa, w mln EUR
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Uwaga: dane odnoszą się do dochodów uzyskanych lub wypłaconych z tytułu wychodzących BIZ w UE-28.
Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego.

Jako że państwa, zwłaszcza te bardziej rozwinięte, odnotowują zarówno BIZ przychodzące, jak i
wychodzące, są zarówno płatnikami, jak i odbiorcami dochodów związanych z BIZ. Jeśli wziąć pod
uwagę wyłącznie dochody z wychodzących BIZ w UE-28, otrzymamy dokładniejszy obraz państw
będących beneficjentami. Na rys. 9 pokazano, że międzynarodowe centra finansowe i siedziby dużych
jednostek dominujących, mianowicie Niderlandy i Luksemburg, osiągają najwyższe dochody (choć
również płacą najwyższe kwoty inwestorom w odnośnym państwie). Plasujące się po centrach
finansowych Niemcy, Francja i Włochy również należą do głównych beneficjentów pod względem
wysokości dochodów uzyskiwanych z inwestycji za granicą. Większość dochodów Niemiec, Francji i
Włoch z wychodzących BIZ związanych z UE pochodziła z głównych państw docelowych BIZ, innych
gospodarek rozwiniętych, w tym centrów finansowych, takich jak Luksemburg i Niderlandy. W 2018 r.
14% dochodów Niemiec z wewnątrzunijnych BIZ pochodziło z państw członkowskich z Europy
Środkowo-Wschodniej; analogiczny odsetek wynosił zaledwie 9% zarówno w przypadku Francji, jak i
Włoch. Wartości te były dość stabilne, lecz na przestrzeni lat odnotowano nieznaczną tendencję
wzrostową w Niemczech i we Włoszech.
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Rys. 9: zyski z wewnątrzunijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (uznanie), dane
skumulowane za lata 2009–2018, w mln EUR
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Uwaga: dane odnoszą się do dochodów uzyskanych z tytułu wychodzących BIZ w UE-28.
Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego.

Inwestorzy nieprzerwanie uzyskiwali dochody w Polsce i osiągnęli wzrost dochodów w Rumunii (rys.
10). Niemcy i Francja uzyskiwały coraz większe dochody z BIZ w Polsce i Rumunii, podczas gdy zyski
Włoch spadły w Polsce, ale wzrosły w Rumunii. W czasie kryzysu w Grecji przeważały straty – ogromne
straty ponieśli zwłaszcza inwestorzy francuscy, o czym świadczy ujemna wartość ich dochodów. Tylko
inwestorzy niemieccy niedawno ponownie zaczęli osiągać znaczne dochody w Grecji.
Rys. 10: zyski z wewnątrzunijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (uznanie)
uzyskane przez Niemcy, Francję i Włochy z inwestycji w Grecji, Polsce i Rumunii, lata 2009–
2018, w mln EUR
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Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego.

Czy inwestorzy mogli sfinansować swoje nowe inwestycje ze środków, które zarobili w trzech
państwach przyjmujących? Ogólnie rzecz biorąc, tak (rys. 11). Ogólny bilans był korzystny dla
inwestorów – nie musieli wprowadzać nowych środków, lecz mogli sfinansować inwestycje z
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dochodów uzyskanych w gospodarkach przyjmujących. Dochody z BIZ przekroczyły w ciągu ostatnich
10 lat łączną kwotę nowych inwestycji dokonanych przez Francję i Włochy w Polsce oraz przez Włochy
w Rumunii. Dlatego przepływy dochodów można było utrzymać przy użyciu wcześniejszych inwestycji.
Francja inwestowała w Grecji pomimo ponoszonych strat. Dochody inwestorów niemieckich
osiągnięte w Polsce, Rumunii i Grecji były tylko nieznacznie mniejsze od kwoty nowych BIZ, których
dokonali w tych państwach.
Rys. 11: stosunek uzyskanych przychodów z bezpośrednich inwestycji zagranicznych i
nowych dokonanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w mln EUR, dane
skumulowane za lata 2009–2018
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Uwaga: dane dotyczące wychodzących BIZ jak na rys. 6.
Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego.

Inwestorzy przeznaczają jedynie część dochodów z BIZ na nowe inwestycje w gospodarce
przyjmującej, a znaczniejszą część przenoszą za granicę. Dochody z BIZ są zazwyczaj repatriowane,
szczególnie przez państwa, które pełnią rolę centrów finansowych i które osiągają najwyższe dochody
(rys. 12). Duże kwoty repatriowanych dochodów wygenerowali również inwestorzy niemieccy i
francuscy – odpowiednio 339 i 255 mld EUR. Inwestorzy włoscy repatriowali 112 mln EUR. Odsetek
dochodów repatriowanych jest niższy niż w centrach finansowych, mianowicie wynosi 72% w
Niemczech, 80% we Francji i 71% we Włoszech. Grecja stanowi wyjątek – repatriowano bardzo
niewielką część zysków, która przewyższa kwotę całkowitych dochodów. Odsetek dochodów
repatriowanych przekraczający 100% zysków nie jest w rzeczywistości czymś bezprecedensowym.
Podobny przypadek stanowi Austria, która repatriowała skumulowane zyski z zagranicy, aby wzmocnić
banki krajowe w następstwie kryzysu finansowego i kryzysu w strefie euro.
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Rys. 12: repatriowane dochody z wewnątrzunijnych wychodzących bezpośrednich inwestycji
zagranicznych ogółem oraz jako odsetek dochodów z bezpośrednich inwestycji zagranicznych
powiązany z wychodzącymi bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, dane skumulowane za
lata 2009–2018
EUR billion

% of income

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Uwaga: dane odnoszą się do dochodów uzyskanych z tytułu wychodzących BIZ (uznanie) w UE-28. Dochody repatriowane
obliczono jako różnicę dochodów i reinwestowanych zysków.
Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego.

Odsetek dochodów repatriowanych podlega znacznym wahaniom w czasie i może być bardzo różny
w państwach inwestujących i docelowych. W przypadku państw członkowskich z Europy ŚrodkowoWschodniej jest na ogół niższy niż dla całości UE-28. Jeżeli chodzi o inwestorów niemieckich,
francuskich i włoskich, średni odsetek dochodów repatriowanych z Polski i Rumunii w ciągu 10 lat
mieścił się w przedziale 50-60% i podlegał dużym wahaniom w przypadku dotkniętej kryzysem Grecji
(rys. 13). W ciągu 10 lat inwestorzy niemieccy repatriowali 1,73 mld EUR z Grecji, 11,351 mld EUR z Polski
i 2,79 mld EUR z Rumunii. Analogiczne kwoty dla Francji wyniosły 588 mln EUR, 7,959 mld EUR i 2,029
mld EUR, a dla Włoch – 340 mln EUR, 3,616 mld EUR i 537 mln EUR.
Rys. 13: dochody repatriowane inwestorów niemieckich, francuskich i włoskich jako odsetek
dochodów z bezpośrednich inwestycji zagranicznych uzyskanych w Grecji, Polsce i Rumunii
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Uwaga: dane odnoszą się do dochodów uzyskanych z tytułu wychodzących BIZ (uznanie) w UE-28. Dochody repatriowane
obliczono jako różnicę dochodów i reinwestowanych zysków. Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu
płatniczego.
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Porównanie przychodów z bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz
transferów z UE
W celu zapewnienia porównywalności wykorzystujemy również dane dotyczące bilansu płatniczego w
odniesieniu do transferów z UE do beneficjentów netto z Europy Środkowo-Wschodniej. Zakładamy,
że większość transferów kapitałowych do tych państw pochodzi z UE. Lepszym wskaźnikiem
zastępczym byłaby kwota dotacji na inwestycje, która stanowi przeważającą część transferów
kapitałowych, ale w przypadku większości państw dane te nie są dostępne.
W pierwszym porównaniu wykorzystujemy dane dotyczące przychodów z inwestycji wychodzących
przedstawione w poprzedniej sekcji (rys. 14). Jest to kwota, którą inwestorzy z UE-28 zgłosili jako
przychody. W państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej zarobili oni łącznie 244,9714
mld EUR i repatriowali 180,4768 mld EUR w ciągu 10 lat. Kwota ta jest w przybliżeniu równa transferom,
które państwa członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymały w tym okresie, mianowicie
191,598 mld EUR.
W drugim porównaniu przyglądamy się dochodom związanym z BIZ, które państwa członkowskie z
Europy Środkowo-Wschodniej wypłaciły inwestorom z UE-28 z tytułu inwestycji przychodzących
(obciążenie) w postaci transferów kapitałowych, które inwestorzy otrzymują za pośrednictwem
rachunku kapitałowego (uznanie). Dane dotyczące dochodów są lustrzanymi danymi statystycznymi
względem tych, które wykorzystano powyżej, ale kwoty różnią się ze względu na różnice w podział
dochodów między inwestorów (rys. 15). Nie wszystkie dochody, które państwa te wypłacają
inwestorom z UE, trafiają do odnośnych krajów, lecz przechodzą przez pośredników. Państwa
członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej zgłosiły, że inwestorzy z UE-28 uzyskali przychody w
wysokości 424,8621 mld EUR, z czego repatriowali 290,8475 mld EUR. Na rys. 14 porównano kwotę
zysków związanych z BIZ przypisaną inwestorom z państw UE-28, kwotę wypłaconych zysków
repatriowanych oraz otrzymane transfery. Na rys. 15 przedstawiono związek między repatriacją
dochodów a transferami kapitałowymi.
Rys. 14: dochody inwestorów z UE-28 uzyskane z bezpośrednich inwestycji zagranicznych i
transfery otrzymane od państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, w mln EUR,
dane skumulowane za lata 2009–2018
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Uwaga: dane odnoszą się do dochodów uzyskanych z tytułu wychodzących BIZ (uznanie) w UE-28. Dochody repatriowane
obliczono jako różnicę dochodów i reinwestowanych zysków. Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu
płatniczego.
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Rys. 15: dochody państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej z bezpośrednich
inwestycji zagranicznych wypłacone inwestorom z UE-28 i otrzymane transfery, w mln EUR,
dane skumulowane za lata 2009–2018
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Uwaga: w przypadku braku danych dotyczących transferów za poszczególne lata dokonano oszacowania na podstawie
danych z rachunku kapitałowego dotyczących uznań.
Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego.

Dane pokazują, że inwestorzy unijni osiągają znacznie wyższe dochody z inwestycji w państwach
członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, niż te państwa otrzymują w formie transferów z
zagranicy, niemal wyłącznie z budżetu UE. W większości państw nawet kwota repatriowanych
dochodów z BIZ jest wyższa niż kwota napływających transferów kapitałowych. Inwestorzy osiągnęli
najwyższą kwotę dochodów w Republice Czeskiej i repatriowali ją w 75%: dochody repatriowane były
pięciokrotnie wyższe niż transfery napływające do tego państwa. Różnica między tymi dwiema
pozycjami była dwukrotna w Bułgarii, 1,5-krotna na Węgrzech i 1,3-krotna w Rumunii, podczas gdy w
Polsce kwoty te były niemal równe. Łotwa i Litwa były dwoma państwami członkowskimi UE z Europy
Środkowo-Wschodniej, które otrzymały transfery większe niż kwota dochodów repatriowanych.
Głównym odbiorcą transferów netto jest Grecja, gdzie inwestorzy w latach 2009–2018 osiągnęli
ujemny dochód wskutek kryzysu, który dotknął ten kraj. Jednocześnie z tego samego powodu Grecja
otrzymała wysokie kwoty transferów kapitałowych.
Rys. 16: dochody repatriowane jako odsetek transferów otrzymanych w latach 2009–2018
Repatriated FDI income (credit) in % of capital transfer (investor country view)
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Uwaga: w przypadku braku danych dotyczących transferów za poszczególne lata dokonano oszacowania na podstawie uznań
na rachunku kapitałowym ogółem. Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące bilansu płatniczego.
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Wnioski
Rozwinięte państwa członkowskie, które są płatnikami netto do budżetu UE, dokonały więcej
wychodzących BIZ, niż otrzymały przychodzących. Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstw
pozwoliła płatnikom netto zwiększyć BIZ za granicą i czerpać zyski. Odnoszą one również korzyści z
rozszerzonych rynków i taniego zaopatrywania się w czynniki produkcji za pośrednictwem swoich
zagranicznych jednostek zależnych. Kraje rozwijające się, które są beneficjentami netto budżetu UE,
odnoszą korzyści z napływu kapitału i transferu technologii od inwestorów zagranicznych. Na krótką
metę jest to biznes przynoszący obopólne korzyści państwu pochodzenia inwestycji i państwu je
przyjmującemu. W dłuższej perspektywie korzyści, w tym zyski repatriowane, kumulowane są w
siedzibach głównych przedsiębiorstw skoncentrowanych w rozwiniętych gospodarkach płatników
netto.
Dowodów empirycznych wpływu członkostwa w UE na BIZ jest mało. W niedawnej publikacji
(Randolph i in., 2016) sugeruje się, że „członkostwo w UE zdecydowanie zwiększa napływy BIZ netto”.
Podane w niej trzy główne szacunki wzrostu BIZ wynikającego z członkostwa w UE wynoszą 14–38% w
zależności od wyboru techniki ekonometrycznej, przy czym średnia wartość wynosi 28%.
Nasze podejście jest inne, ponieważ pozytywny wpływ integracji na wysokość BIZ traktujemy jako
pewnik i przyglądamy się rozkładowi korzyści bezpośrednich z BIZ. Im więcej dany kraj jest w stanie
inwestować za granicą, tym większe może odnieść korzyści pod względem dostępu do rynku i
optymalizacji łańcuchów wartości, co prowadzi do zwiększenia zysków i dochodów repatriowanych.
Przyjrzeliśmy się rozkładowi wewnątrzunijnych BIZ i zysków związanych z BIZ wśród państw
członkowskich w okresie 10 lat – 2009–2018. Ponadto dochody inwestorów uzyskane w państwach
będących beneficjentami netto porównano z kwotą transferów z UE, które państwa te otrzymały w tym
samym okresie.
Z danych dotyczących bilansu płatniczego wynika, że głównymi inwestorami wewnątrzunijnymi są
państwa największe i najbardziej rozwinięte (Niemcy i Francja), jak również te, które są siedzibami
jednostek dominujących i centrów finansowych przekazujących środki pieniężne z państw trzecich
(Niderlandy i Luksemburg) – wszystkie są płatnikami netto do budżetu UE. Głównymi celami BIZ są te
same państwa rozwinięte. Kraje rozwijające się, czyli państwa członkowskie z Europy ŚrodkowoWschodniej oraz Grecja, otrzymują niewielką część tych BIZ, która odpowiada wielkości tych
gospodarek, lecz ma duże znaczenie dla ich rozwoju.
Uzasadnionym oczekiwaniem wszystkich inwestorów, w tym zagranicznych, jest uzyskanie
zadowalających dochodów z zainwestowanego kapitału. Rządy rozwijających się państw
przyjmujących, które usiłują przyciągnąć BIZ, muszą z zadowoleniem przyjmować fakt, że inwestorzy
osiągają odpowiednią stopę zwrotu. Zwiększają one nawet kapitał inwestycyjny, udzielając pomocy
państwa, lub obniżają stawkę podatku od osób prawnych dla niektórych inwestorów. W ramach tej
polityki podnosi się stopę zwrotu z kapitału przeznaczonego na BIZ w państwach członkowskich z
Europy Środkowo-Wschodniej.
Dziesięć z 26 państw członkowskich ma dodatnie saldo dochodów z wewnątrzunijnych BIZ – prawie
wszystkie z nich są płatnikami netto do budżetu UE. Do największych beneficjentów pod względem
dochodów z BIZ w latach 2009–2018 należą Niemcy (185 mld EUR), Francja (143 mld EUR), Luksemburg
(110 mld EUR) i Włochy (43 mld EUR). Większość – 16 – państw członkowskich UE miała względem reszty
UE ujemne saldo dochodów z BIZ. Najwyższe skumulowane kwoty odnotowali inwestorzy w Polsce
PE 654.525

45

Departament Polityczny D: Sprawy Budżetowe
_________________________________________________________________________________________

(138 mld EUR), Irlandii (122 mld EUR), Niderlandach (109 mld EUR) i Republice Czeskiej (103 mld EUR).
Do najbardziej znaczących państw generujących dochody należą zarówno beneficjenci netto
transferów z UE, jak i kraje, w których znajdują się siedziby jednostek dominujących angażujących się
w optymalizację podatkową.
Inwestycje w państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej wykazują wysoką rentowność,
mianowicie 13,4% wartości BIZ, rentowność wewnątrzunijnych BIZ w 2018 r. wynosiła zaś 4,3% ich
całkowitej wartości. W 2018 r. Niemcy uzyskały 14% swoich dochodów z BIZ w państwach
członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie utrzymywały jedynie 8% wartości swoich BIZ;
Francja i Włochy uzyskały po 9% swoich dochodów z BIZ w państwach członkowskich z Europy
Środkowo-Wschodniej przy wartości BIZ wynoszącej odpowiednio 4% i 8%. W latach 2009–2018
inwestorzy nieprzerwanie uzyskiwali dochody w Polsce i rosnące dochody w Rumunii. Spośród nich
Niemcy i Francja uzyskiwały coraz większe dochody z BIZ w Polsce i Rumunii, podczas gdy zyski Włoch
spadły w Polsce, ale wzrosły w Rumunii. W czasie kryzysu w Grecji inwestorzy odnotowali straty,
zwłaszcza inwestorzy francuscy. Spośród wspomnianych trzech państw tylko inwestorzy niemieccy
niedawno ponownie zaczęli osiągać znaczne dochody w Grecji.
Skumulowane dochody z BIZ uzyskane w państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej
oraz skumulowane przepływy inwestycji wychodzących do tego regionu były mniej więcej równe w
latach 2009–2018. Dochody inwestorów unijnych zatem całkowicie pokryły ich nowe nakłady
inwestycyjne w ciągu 10 lat. Państwa rozwinięte, takie jak: Niemcy, Francja i Włochy, mogły dokonać
wszystkich swoich nowych inwestycji w Polsce i Rumunii bez przekazywania żadnych środków na
inwestycje. Samowystarczalne BIZ to jednak tylko teoretyczna możliwość, gdyż nie cały dochód
pozostaje w państwie, w którym jest uzyskiwany.
W latach 2009–2018 ok. trzech czwartych dochodów z BIZ osiągniętych przez inwestorów nie pozostało
w gospodarkach przyjmujących, lecz zostało repatriowane w celu pokrycia innych wydatków. Odsetek
dochodów repatriowanych wyniósł 72% dochodów z BIZ uzyskanych przez Niemcy, 80% dochodów
Francji i 71% dochodów Włoch. W przypadku państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej
był na ogół niższy niż dla całości UE-28. Jeżeli chodzi o inwestorów niemieckich, francuskich i włoskich,
średni odsetek dochodów repatriowanych z Polski i Rumunii w ciągu 10 lat mieścił się w przedziale 50–
60% i podlegał dużym wahaniom w przypadku dotkniętej kryzysem Grecji.
Inwestorzy unijni uzyskali znacznie wyższe dochody z inwestycji w państwach członkowskich z Europy
Środkowo-Wschodniej, niż te państwa otrzymały w formie transferów z budżetu UE. W celu
zapewnienia porównywalności wykorzystaliśmy dane dotyczące bilansu płatniczego w odniesieniu do
transferów kapitałowych i założyliśmy, że większość transferów kapitałowych pochodziła z budżetu UE.
W pierwszym porównaniu transferów i dochodów z BIZ wykorzystaliśmy dane dotyczące inwestorów
zewnętrznych z UE-28. Całkowity dochód uzyskany w państwach członkowskich z Europy ŚrodkowoWschodniej w ciągu 10 lat wyniósł 244,9714 mld EUR, z czego 180,4768 mld EUR repatriowano do
inwestorów z UE-28. Kwota dochodów repatriowanych zgłoszona przez inwestorów zagranicznych jest
niemal równa transferom, które państwa członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymały w
tym okresie, mianowicie 191,598 mld EUR. Kwota repatriowanych dochodów z BIZ jest nawet wyższa
niż kwota napływających transferów kapitałowych w połowie z 12 państw będących beneficjentami
netto, mianowicie w państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Grecji. Co
ciekawe, transfery kapitałowe przewyższają dochody repatriowane o dwie trzecie w Polsce i o około
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jedną trzecią w Rumunii. Grecja stanowi szczególny przypadek, ponieważ wskutek szczególnego
kryzysu w tym państwie inwestorzy osiągnęli ujemny dochód, podczas gdy transfery kapitałowe były
duże.
W drugim porównaniu przyjrzeliśmy się dochodom związanym z BIZ, które państwa członkowskie z
Europy Środkowo-Wschodniej wypłaciły inwestorom z UE-28 z tytułu inwestycji przychodzących.
Wyniosły one 424,8621 mld EUR, z czego 290,8475 mld EUR repatriowano. Są to wartości wyższe niż
podane przez inwestorów, ponieważ część dochodów, które państwa członkowskie z Europy
Środkowo-Wschodniej płacą inwestorom unijnym, przechodzi przez pośredników do państw trzecich
(na przykład duża część dochodów wypłacanych Niderlandom trafia do inwestorów ostatecznych ze
Stanów Zjednoczonych). W tym porównaniu inwestorzy unijni osiągają znacznie wyższe dochody z
inwestycji w państwach członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej niż te państwa otrzymują w
formie transferów z zagranicy, niemal wyłącznie z budżetu UE. W większości państw nawet kwota
repatriowanych dochodów z BIZ jest wyższa niż kwota napływających transferów kapitałowych.
Inwestorzy uzyskali największą kwotę dochodów w Republice Czeskiej i repatriowali kwotę pięć razy
większą od transferów napływających do tego kraju według danych statystycznych państwa
przyjmującego, a trzy razy większą według danych statystycznych państwa inwestora. Różnica między
dochodami repatriowanymi i transferami kapitałowymi według danych statystycznych państwa
przyjmującego była dwukrotna w Bułgarii, 1,5-krotna na Węgrzech i 1,3-krotna w Rumunii, podczas gdy
w Polsce kwoty te były niemal równe. Łotwa i Litwa były jedynymi państwami członkowskimi z Europy
Środkowo-Wschodniej, które otrzymały transfery większe niż kwota dochodów repatriowanych
wypłaconych przez nie inwestorom z UE. Głównym odbiorcą transferów netto jest Grecja, gdzie
inwestorzy w latach 2009–2018 osiągnęli ujemny dochód wskutek kryzysu, który dotknął ten kraj.
Jednocześnie z tego samego powodu Grecja otrzymała wysokie kwoty transferów kapitałowych.
3.3. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z HANDLU WEWNĄTRZUNIJNEGO
W niniejszej sekcji przeanalizowano korzyści płynące z członkostwa w UE, koncentrując się na integracji
handlowej, tj. handlu wewnątrzunijnym. Oczekuje się, że integracja UE przyczyni się do rozwoju handlu
między jej członkami i zwiększy ich dwustronne przepływy handlowe. W związku z tym najpierw
przedstawiono zmiany w handlu wewnątrzunijnym w perspektywie długoterminowej, po czym
zbadano nowsze tendencje w jego strukturze.
Jako punkt wyjścia dla analiz handlu zbadano dynamikę wewnątrzunijnego wywozu i przywozu oraz
wynikające z nich bilanse handlowe, wykorzystując dane z bazy danych statystycznych MFW
dotyczących kierunku wymiany handlowej (DOTS). 19 Należy pamiętać, że dane dotyczące handlu są
podane w cenach bieżących. Na potrzeby pierwszego przeglądu danych na rys. 17 przedstawiono
zmiany w handlu wewnątrzunijnym trzech dużych państw będących beneficjentami finansowymi
netto – Polski, Grecji i Rumunii – określone i uszeregowane według operacyjnego salda budżetowego
z 2017 r. Podczas gdy Grecja weszła do UE już w 1981 r., Polska przystąpiła do niej w 2004 r., a Rumunia
– w 2007 r. Aby przedstawić dłuższy okres przed przystąpieniem do UE, tj. 10 lat, dane te odnoszą się
do perspektywy długoterminowej – lat 1970–2018. Co ważne, na wykresach zaznaczono okresy 10 lat
przed datą przystąpienia i 10 lat po tej dacie. Następnie na rys. 18 przedstawiono zmiany w handlu w

19 Wykorzystano bazę danych statystycznych MFW dotyczących kierunku wymiany handlowej (DOTS), ponieważ dostarcza ona niezbędne
dane długookresowe. Jest ona oparta na ewolucyjnym podejściu do UE-28. Dane z bazy COMEXT Eurostatu dla UE-28 są dostępne od 2000 r.
Porównanie danych wykazało, że dane z bazy COMEXT Eurostatu i dane MFW są od tego roku identyczne.
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perspektywie długoterminowej w przypadku trzech największych płatników – Niemiec, Francji i Włoch
– które to państwa były założycielami UE w 1957 r.
Ogólnie rzecz biorąc, tendencje długoterminowe były dość podobne we wszystkich państwach. Mając
na uwadze podział Europy do 1989 r. (i ograniczenia danych z tego okresu), można stwierdzić, że
wartość handlu stale rosła w latach 70., 80. i 90. XX wieku (z wyjątkiem recesji w 1993 r.), a ostatecznie
znacznie wzrosła w pierwszej dekadzie XXI wieku (dane dotyczące handlu podane w cenach
bieżących). Rozwój handlu, zakłócony przez kryzys finansowy i gospodarczy w 2009 r., od tego czasu
był wolniejszy. Na ogół oprócz integracji UE na rozwój handlu wpłynął szereg czynników: wydarzenia i
cykle o zasięgu globalnym, takie jak kryzys naftowy w latach 1973–1979 lub kryzys azjatycki w 1997 r.,
działania regulacyjne (jednolity rynek UE w 1993 r., wprowadzenie euro w 2002 r., wejście Chin do WTO
w 2001 r.), a także inne czynniki (cyfryzacja, globalizacja, uszlachetnianie bierne, integracja z
łańcuchami wartości) – przy czym to tylko niektóre z przykładów. W przypadku państw Europy
Środkowo-Wschodniej ważną rolę odegrał upadek komunizmu i reorientacja partnerów handlowych z
byłej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) na państwa zachodnioeuropejskie. W 1990 r.
nastąpiło również zjednoczenie Niemiec Wschodnich i Zachodnich.
Najważniejsze spostrzeżenia odnośnie do rys. 17 i 18 są następujące:
• w ciągu ostatnich 50 lat nastąpił niezwykły wzrost poziomu wymiany handlowej (należy
zwrócić uwagę na różne osie na rysunkach);
•

wewnątrzunijny wywóz i przywóz przebiegają w dużej mierze równolegle;

•

Niemcy odnotowują znaczącą nadwyżkę w handlu wewnątrzunijnym w dłuższej perspektywie,
a w przypadku Polski nadwyżka w handlu wewnątrzunijnym pojawia się po kryzysie;

•

deficyt w handlu wewnątrzunijnym w przypadku Grecji znacząco rósł do czasu kryzysu, a w
przypadku Francji – od pierwszej dekady XXI wieku.
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Rys. 17: główni beneficjenci netto – handel towarami z UE-28, w mln EUR
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Źródło: baza danych statystycznych MFW dotyczących kierunku wymiany handlowej (DOTS).
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Rys. 18: główni płatnicy netto – handel towarami z UE-28, w mln EUR
Niemcy (państwo założycielskie od 1957 r.)
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Źródło: baza danych statystycznych MFW dotyczących kierunku wymiany handlowej (DOTS).
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Wydaje się, że aby przyjrzeć się potencjalnym korzyściom płynącym z handlu wewnątrzunijnego,
należy skupić się na okresie przystąpienia do UE i porównać stopy wzrostu wywozu i przywozu w
okresie 10 lat przed przystąpieniem i po przystąpieniu. Ponieważ jednak istnieją skutki wyprzedzające
– umowy przedakcesyjne w przypadku państw Europy Środkowo-Wschodniej – jak również skutki
wyrównujące, uwzględniamy również okres poprzedzający dokładny rok przystąpienia. Dlatego też na
rys. 19 i 20 przedstawiono średnie roczne stopy wzrostu wywozu (górna część) i przywozu (dolna część)
w latach 1999–2008, co powinno odzwierciedlać ostatnie rozszerzenie UE w 2004 r. Wszystkie państwa
europejskie rzeczywiście odnotowały wzrost wywozu wewnątrzunijnego, osiągający średnio 7%
rocznie. Największy wzrost roczny osiągnęły Litwa – ok. 18%, Słowacja – 17% oraz Polska, Rumunia,
Bułgaria i Republika Czeska – 16%. Najmniejszy wzrost roczny, wynoszący ok. 3%, odnotowały Cypr,
Irlandia, Zjednoczone Królestwo i Malta. W połowie wszystkich państw (głównie w nowszych
państwach członkowskich) okres ten przyniósł większy wzrost wywozu wewnątrzunijnego w
porównaniu ze średnią z lat 1995–1998 i 2010–2014.
Rys. 19: średnie roczne stopy wzrostu wywozu wewnątrzunijnego, lata 1999–2008 (słupki) w
porównaniu ze średnią z okresów 1995–1998 i 2010–2014 (kropki), w EUR
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Rys. 20: średnie roczne stopy wzrostu przywozu wewnątrzunijnego, lata 1999–2008 (słupki)
w porównaniu ze średnią z okresów 1995–1998 i 2010–2014 (kropki), w EUR
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Źródło: baza danych statystycznych MFW dotyczących kierunku wymiany handlowej (DOTS).

Integracja handlowa UE jest zazwyczaj mierzona udziałem handlu wewnątrzunijnego (wywóz plus
przywóz) w PKB (zob. np. tabela wyników rynku wewnętrznego 20). Jako przybliżoną wartość
porównamy ten udział w roku przystąpienia do UE z rokiem następującym 10 lat po przystąpieniu (zob.
tabela 6). Zazwyczaj wskaźnik ten rósł w tym okresie o kilka punktów procentowych (jedynym
wyjątkiem jest Malta). Wyjątkowo silna integracja handlowa nastąpiła na Słowacji (wzrost o 50 punktów
procentowych), na Węgrzech (wzrost o 35 punktów procentowych) i w Republice Czeskiej (wzrost o 28
punktów procentowych). W szeregu państw odnotowano również wzrost o 20 punktów procentowych
(Łotwa, Austria, Słowenia, Litwa i Chorwacja) lub o 10 punktów procentowych (Irlandia, Rumunia,
Hiszpania, Polska, Estonia). Niektóre kraje odnotowały wzrost udziału o ok. 5 punktów procentowych
(Portugalia, Grecja, Finlandia, Bułgaria, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Dania i Cypr). W 2018 r. udział
wewnątrzunijnego wywozu i przywozu wyrażony odsetkiem PKB wynosił od 145% na Słowacji do 21%
w Zjednoczonym Królestwie.

20 Komisja Europejska (2017), Single Market Scoreboard – Trade in Goods and Services [Tabela wyników rynku wewnętrznego – Handel towarami
i
usługami],
okres
sprawozdawczy
2016–2017
r.
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/integration_market_openness/trade_goods_services/index_en.htm
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Tabela 6: wewnątrzunijny wywóz i przywóz jako odsetek produktu krajowego brutto (PKB)
Przystąpienie do
UE

10 lat po
przystąpieniu 1)

2004

2010

2018

Data

Zmiana w
punktach
procentowych

Austria

1.1.1995

21,1

62,7

59,7

61,9

Belgia

25.3.1957

.

119,9

117,5

118,5

Bułgaria

1.1.2007

5,8

55,9

54,4

71,3

Chorwacja

1.7.2013

16,7

41,1

32,2

55,4

Cypr

1.5.2004

2,9

25,3

26,5

30,6

Dania

1.1.1973

4,0

40,8

37,6

39,4

Estonia

1.5.2004

9,2

90,5

90,5

86,5

Finlandia

1.1.1995

5,9

35,8

33,1

36,3

Francja

25.3.1957

.

29,5

27,9

29,0

Grecja

1.1.1981

6,1

19,5

17,3

24,9

Hiszpania

1.1.1986

10,0

29,0

25,6

32,0

Irlandia

1.1.1973

10,7

54,4

49,3

39,5

Litwa

1.5.2004

20,5

62,4

69,7

84,0

Luksemburg

25.3.1957

.

85,7

66,3

50,1

Łotwa

1.5.2004

21,4

56,9

64,3

73,0

Malta

1.5.2004

-14,1

64,1

56,8

42,5
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Przystąpienie do
UE

10 lat po
przystąpieniu 1)

2004

2010

2018

Data

Zmiana w
punktach
procentowych

Niderlandy

25.3.1957

.

69,3

80,8

91,0

Niemcy

25.3.1957

.

37,6

41,8

44,4

Polska

1.5.2004

9,6

50,2

52,7

68,4

Portugalia

1.1.1986

7,2

37,5

40,4

49,9

Republika Czeska

1.5.2004

28,4

97,8

99,5

126,5

Republika Słowacka

1.5.2004

50,2

83,4

116,6

144,6

Rumunia

1.1.2007

10,3

52,5

48,7

56,1

Słowenia

1.5.2004

20,7

80,5

92,6

114,6

Szwecja

1.1.1995

5,1

37,0

38,9

39,5

Węgry

1.5.2004

34,5

85,0

103,0

124,6

Włochy

25.3.1957

.

24,7

24,8

29,2

Zjednoczone
Królestwo

1.1.1973

4,8

19,2

20,2

20,6

Uwaga: 1) W przypadku Chorwacji pięć lat po przystąpieniu.
Źródło: baza danych statystycznych MFW dotyczących kierunku wymiany handlowej (DOTS) i wskaźniki rozwoju światowego.

W przypadku trzech państw będących beneficjentami netto ta wartość integracji handlowej w 2018 r.
wynosiła 70% dla Polski, 25% dla Grecji i 56% dla Rumunii, a w przypadku trzech państw będących
płatnikami netto: 44% dla Niemiec i po 29% dla Francji i Włoch. Jako że ta druga grupa krajów była
państwami założycielskimi Wspólnoty Europejskiej w 1957 r., nie wybrano okresu porównawczego.
Zamiast tego na rys. 21 przedstawiono zmiany tego wskaźnika w perspektywie długoterminowej.
Podczas gdy w latach 70. i 80. wskaźnik ten był dość stabilny, w latach 1993–2000 wzrósł we wszystkich
trzech państwach. Następnie był znów dość stabilny w przypadku Francji i Włoch, ale wzrósł o 10
punktów procentowych w odniesieniu do Niemiec. Jest to zgodne z wcześniejszymi wynikami (np.
54
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MFW, 2013; Stehrer i in., 2016) wskazującymi na rozwój łańcuchów wartości i wspieranie integracji
handlowej między Niemcami z jednej strony a Słowacją, Republiką Czeską i Węgrami z drugiej strony
w ramach tzw. niemiecko-środkowoeuropejskiego łańcucha dostaw lub unijnego ośrodka produkcji w
ciągu ostatnich 20 lat 21.
Rys. 21: płatnicy netto – wewnątrzunijny wywóz i przywóz jako odsetek produktu krajowego
brutto
Germany
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Źródło: baza danych statystycznych MFW dotyczących kierunku wymiany handlowej (DOTS) i wskaźniki rozwoju światowego.

Patrząc teraz bardziej szczegółowo na strukturę handlu, chcemy zbadać, czy i jak handel zmienił się w
ostatnich latach. Ponieważ cechami charakterystycznymi handlu w XXI wieku są sieci produkcyjne i
globalne łańcuchy wartości, bardzo istotny jest stopień, w jakim państwa objęte analizą są włączone w
takie regionalne sieci produkcyjne z innymi partnerami europejskimi. W tym kontekście analizuje się
rozwój i znaczenie (względem wywozu wewnątrzunijnego ogółem) handlu dobrami pośrednimi,
wykorzystując półprodukty oraz części i elementy określone w głównych kategoriach ekonomicznych
(BEC) handlu towarami jako wskaźnik (który w ogólnie oddaje znaczenie regionalnych i globalnych
łańcuchów dostaw i wartości). Na rys. 22 przedstawiono ten wskaźnik dla trzech lat: 2004, 2010 i 2018.
W 2018 r. udział wywozu dóbr pośrednich jako odsetek wywozu wewnątrzunijnego ogółem wynosił
od 25% na Cyprze do 60% w Finlandii i Luksemburgu. W odniesieniu do lat 2004–2018 nie widać żadnej
wyraźnej tendencji. Wśród państw będących płatnikami netto udział ten był dość stabilny w przypadku
Niemiec (48% w 2018 r.), Francji (44% w 2018 r.) i Włoch (48% w 2018 r.). Udział ten zmalał w przypadku
Polski (45% w 2018 r.), ale znacznie wzrósł w odniesieniu do Rumunii (54% w 2018 r.) i Grecji (44% w
2018 r.). W rzeczywistości integracja z łańcuchami wartości może prowadzić albo do zmniejszenia
wywozu dóbr pośrednich, jak w przypadku Słowacji i Republiki Czeskiej (wywóz samochodów), albo do
zwiększenia tego wywozu, jak w przypadku Rumunii.

Jeżeli przeanalizować udział handlu wewnątrzunijnego w ogólnej wymianie handlowej, nie wyłania się żadna wyraźna prawidłowość. W
dłuższej perspektywie wartości te są dość stabilne w przypadku Niemiec, Francji i Włoch, tylko w przypadku Grecji można zauważyć wzrost
udziału po przystąpieniu. W przypadku Polski jednak wartości te nieco maleją, a w przypadku Rumunii rosną tylko nieznacznie. Ogólnie rzecz
biorąc, nie widać zatem wyraźnych skutków członkostwa w UE. Wynika to z wielu powodów, lecz prawdopodobnie najważniejszym z nich
jest fakt, że ważnymi partnerami handlowymi stały się silnie rozwijające się gospodarki wschodzące spoza Europy.

21
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Rys. 22: udział wywozu dóbr pośrednich jako odsetek wywozu wewnątrzunijnego ogółem
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Uwagi: Kody BEC: 22, 42, 53, 121, 322.
Źródło: Eurostat, baza COMEXT.

W odniesieniu do udziału wywozu produktów zaawansowanych technologicznie w handlu
wewnątrzunijnym ogółem wyniki są również mieszane (zob. rys. 23). Udział ten wynosił w 2018 r. od
5% w Finlandii i Luksemburgu do 42% w Irlandii. W latach 2004–2018 udział ten w przypadku połowy
państw UE wzrósł, lecz dla drugiej połowy zmalał. W przypadku państw będących płatnikami netto
odnotowano tylko niewielkie zmiany wysokości tego udziału. Udział ten był rzeczywiście dość stabilny
we wszystkich trzech państwach będących głównymi płatnikami netto – w 2018 r. wynosił 14% w
Niemczech, 11% we Francji i 9% we Włoszech. W przypadku dwóch państw będących głównymi
beneficjentami netto można zaobserwować tendencję wzrostową – była ona dość wyraźna w
odniesieniu do Polski i Rumunii (ok. 5 punktów procentowych). W przypadku Grecji udział ten
utrzymywał się na stałym poziomie. Odpowiednie wysokości udziału za 2018 r. wynosiły 10,4% w
Polsce, 13% w Grecji i 8% w Rumunii.
Rys. 23: udział wywozu produktów zaawansowanych technologicznie jako odsetek wywozu
wewnątrzunijnego ogółem
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Uwagi: produkty zaawansowane technologicznie zdefiniowane w NACE Rev. 2 jako kody 21 (Produkcja podstawowych
substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) i 26 (Produkcja komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych).
Źródło: Eurostat, baza COMEXT.

Jeżeli przyjrzeć się udziałowi wywozu produktów średniozaawansowanych technologicznie, widać
bardziej korzystny obraz (zob. rys. 24). W dwóch trzecich państw udział ten wzrósł w latach 2004–2018.
Wynosił on od 12% w Grecji do ok. 50% w Rumunii i na Węgrzech. Również w tym przypadku w
odniesieniu do państw będących głównymi płatnikami netto zaistniały jedynie niewielkie zmiany:
udział ten był stabilny w Niemczech (46% w 2018 r.) i we Włoszech (37% w 2018 r.), lecz we Francji
zmalał (43% w 2018 r.). Bardziej wyraźne tendencje zaobserwowano w przypadku państw będących
głównymi beneficjentami netto: spadek w Polsce (36% w 2018 r.) i Grecji (12%), lecz duży wzrost (o 23
punkty procentowe) w Rumunii (49% w 2018 r.).
Rys. 24: udział wywozu produktów średniozaawansowanych technologicznie jako odsetek
wywozu wewnątrzunijnego ogółem
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Uwagi: produkty zaawansowane technologicznie zdefiniowane w NACE Rev. 2 jako kody 20 (Produkcja chemikaliów i
wyrobów chemicznych) oraz 27–30 (Produkcja urządzeń elektrycznych; produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej
niesklasyfikowana; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep; produkcja pozostałego sprzętu
transportowego).
Źródło: Eurostat, baza COMEXT.

Wnioski
Ogólnie rzecz biorąc, integracja handlowa z UE wzmocniła się po przystąpieniu do UE w przypadku
wszystkich krajów, co wskazuje na korzyści płynące z członkostwa w UE dla wszystkich państw
członkowskich. Korzyści wynikające z handlu wewnątrzunijnego różnią się jednak znacznie w
poszczególnych państwach. Ponadto oprócz członkostwa w UE na handel wewnątrzunijny wpływa
wiele czynników (upadek komunizmu i późniejsza zmiana kierunku handlu, specjalizacja przemysłu i
integracja z łańcuchami wartości, położenie geograficzne itp.). Analizując bardziej szczegółowo
rozszerzenie UE w 2004 r. i jego skutki, można stwierdzić, że w odnośnym okresie (lata 1999–2008),
nastąpił silny wzrost wewnątrzunijnego wywozu i przywozu – średnia roczna stopa wzrostu wynosiła
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7%. Zarówno państwa będące płatnikami netto, jak i państwa będące beneficjentami netto
odnotowały wzrost handlu wewnątrzunijnego, lecz był on znacznie wyraźniejszy w przypadku tej
drugiej grupy. Ponadto zmiany w strukturze handlu były, jak oczekiwano, mniej widoczne w trzech
państwach będących głównymi płatnikami netto ze względu na ich dłuższą historię integracji.
Znaczniejsze zmiany nastąpiły ponownie w przypadku państw będących głównymi beneficjentami
netto: udział wywozu produktów zaawansowanych technologicznie wzrósł w dwóch krajach (Polsce i
Rumunii). W odniesieniu do dóbr pośrednich i produktów średniozaawansowanych technologicznie
jednak wyłącznie w Rumunii udział ten znacznie wzrósł, w Polsce natomiast zmalał. W przypadku Grecji
wzrósł udział dóbr pośrednich, zmniejszył się zaś udział produktów średniozaawansowanych
technologicznie. Wskazuje to na specyficzne różnice w integracji z łańcuchami wartości w
poszczególnych państwach.
Główne ustalenia
•

W latach 1999–2008 nastąpił silny wzrost wewnątrzunijnego wywozu i przywozu – średnia
roczna stopa wzrostu wynosiła 7%. Oprócz członkostwa w UE na handel wewnątrzunijny
wpływa jednak wiele różnych czynników. Zarówno państwa będące płatnikami netto, jak i
państwa będące beneficjentami netto odnotowały wzrost, jednak był on znacznie wyraźniejszy
w przypadku tej drugiej grupy (roczny średni wzrost wywozu wyniósł w przypadku Niemiec 7%,
Francji – 4%, Włoch – 5%, podczas gdy w przypadku Polski wyniósł 16%, Grecji – 7%, a Rumunii
– 16%).

•

Integracja handlowa z UE – mierzona jako udział wewnątrzunijnego wywozu i przywozu
wyrażony odsetkiem PKB – wzmocniła się po przystąpieniu we wszystkich państwach (z
wyjątkiem Malty), wzrastając o 5–50 punktów procentowych. W latach 2004–2018 ten
przybliżony wskaźnik wzrósł w państwach będących głównymi płatnikami netto – w
Niemczech (+7 punktów procentowych) i we Włoszech (+4,5 punktu procentowego) – lecz nie
we Francji (-0,4 punktu procentowego); wzrost ten był ponownie bardziej wyraźny w
państwach będących głównymi beneficjentami, zwłaszcza w Polsce (+18 punktów
procentowych), Grecji (+5,4 punktu procentowego) i Rumunii (+3,6 punktu procentowego). W
2018 r. wskaźnik ten wyniósł 44% w Niemczech oraz 29% zarówno we Francji, jak i we Włoszech,
oraz 68% w Polsce, 25% w Grecji i 56% w Rumunii.

•

Zmiany w strukturze handlu (mierzone jako udział półproduktów, produktów
zaawansowanych i średniozaawansowanych technologicznie w handlu wewnątrzunijnym) w
latach 2004–2018 były, jak oczekiwano, mniej wyraźne w trzech państwach będących
głównymi płatnikami netto ze względu na ich dłuższą historię integracji. Znaczniejsze zmiany
nastąpiły w przypadku państw będących głównymi beneficjentami netto: udział wywozu
produktów zaawansowanych technologicznie wzrósł w dwóch krajach (Polsce i Rumunii). W
odniesieniu do dóbr pośrednich i produktów średniozaawansowanych technologicznie jednak
wyłącznie w Rumunii udział ten znacznie wzrósł, w Polsce natomiast zmalał. W przypadku Grecji
wzrósł udział dóbr pośrednich, zmniejszył się zaś udział produktów średniozaawansowanych
technologicznie. Wskazuje to na specyficzne różnice w integracji z łańcuchami wartości w
poszczególnych państwach.

58

PE 654.525

Jak fundusze UE przyczyniają się do likwidowania różnic gospodarczych w Unii Europejskiej
____________________________________________________________________________________________

3.4. UNIJNE EFEKTY SIECIOWE DLA HANDLU I INWESTYCJI
Wprowadzenie
Umowy o wolnym handlu są tematem nieustannie poruszanym w międzynarodowych badaniach
ekonomicznych. W literaturze istnieje wiele pozycji, w których próbuje się oszacować wpływ umów o
wolnym handlu na dwustronne przepływy handlowe 22.
UE jest najbardziej aktywnym podmiotem pod względem umów handlowych. Unia Europejska nie
tylko rozszerzyła się pod względem liczby państw członkowskich, lecz także znacznie zwiększyła liczbę
umów o wolnym handlu zawartych z państwami trzecimi. Na rys. 25 przedstawiono rozwój sytuacji w
dziedzinie umów o wolnym handlu, które obowiązywały UE i wybrane państwa na przestrzeni czasu.
Mając zawarte 43 umowy o wolnym handlu, UE jest zdecydowanie liderem w tym porównaniu. Na
drugim miejscu plasuje się Szwajcaria z 31 umowami, a następnie Meksyk z 23 umowami.
Rys. 25: liczba umów o wolnym handlu, które weszły w życie
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Uwaga: dane z bazy danych dotyczących regionalnych umów handlowych dostarczone przez WTO. Rok wejścia w życie.
Źródło: wizualizacja wiiw.

W jednej z ostatnich publikacji Tingvall (2019 r.) podsumowuje i ocenia skutki handlowe rozszerzeń UE
i unijnych umów o wolnym handlu. Stwierdza, że rozszerzenia UE mają duże pozytywne i znaczące
skutki 23 dla przepływów handlowych między państwami członkowskimi. Podobnie umowy o wolnym
handlu zawarte przez UE z państwami trzecimi miały równie pozytywne skutki, choć o mniejszej skali:
stwierdzono, że członkostwo w UE ponad dwukrotnie zwiększa przepływy handlowe między
państwami, podczas gdy umowy o wolnym handlu zawarte przez UE zwiększają przepływy handlowe
„tylko” o ok. 40%.
W niniejszej sekcji pragniemy rozszerzyć ustalenia Tingvalla (2019) na dwa sposoby:

22

Zobacz m.in. Baier i Bergstrand (2005), Larch i in. (2017) oraz Tingvall (2019).

23

Jedynie przystąpienie Grecji nie spowodowało statystycznie znaczącego wzrostu przepływów handlowych.

PE 654.525

59

Departament Polityczny D: Sprawy Budżetowe
_________________________________________________________________________________________

•

po pierwsze, używamy strukturalnego modelu grawitacyjnego do obliczenia skutków
rozszerzeń UE i unijnych umów o wolnym handlu dla PKB państw;

•

po drugie, wzbogacamy estymację modelu grawitacyjnego o wskaźnik pozycji państwa w sieci
umów o wolnym handlu. Aby to zrobić, przyglądamy się umowom o wolnym handlu z
perspektywy sieci. Ta perspektywa sieci umożliwia nam obliczenie i zmierzenie określonych
cech sieci, które mogą wpływać na przepływy handlowe między państwami. Na przykład
Austria i Niemcy są bezpośrednio połączone szeregiem traktatów UE. Podpisały jednak razem
również umowy o wolnym handlu (z państwami trzecimi, takie jak umowa UE–Korea czy
umowa UE–Japonia). Z dużą dozą prawdopodobieństwa można sądzić, że wejście w życie
umowy o wolnym handlu (takiej jak umowa UE–Korea) nie tylko zwiększy przepływy handlowe
do strony tej umowy (w tym przypadku Korei Południowej), lecz także zwiększy przepływy
handlowe między Austrią a Niemcami, np. dzięki zwiększeniu wywozu dóbr i usług pośrednich
z Austrii do Niemiec 24. Zatem przepływy handlowe między Austrią a Niemcami mogą zależeć
nie tylko od umów zawartych między nimi, lecz także od szerszej sieci umów o wolnym handlu,
których te dwa państwa są stroną.

•

Istnieje kilka możliwości ilościowego określenia siły połączenia dwóch państw lub pozycji
danego państwa w sieci umów o wolnym handlu. W zapowiadanym badaniu wiiw analizujemy,
jak pozycja centralności danego państwa w sieci wpływa na przepływy handlowe z innymi
państwami – zob. Grübler i Reiter (2019). W niniejszej publikacji skupiamy się na pośrednim
wpływie umów o wolnym handlu, bardziej szczegółowo opisanym poniżej.

Na rys. 26 przedstawiono stan sieci umów o wolnym handlu w 2017 r. Przedstawiamy państwa
członkowskie jako tylko jeden węzeł, aby zwiększyć czytelność grafu. Ponadto ponieważ polityką
handlową (w przypadku grafu: umowami handlowymi) kieruje Komisja Europejska, wszystkie 28
państw miałoby te same powiązania. Dlatego też bardziej odpowiednie wydaje się ujęcie państw
członkowskich jako jednego węzła państwa. Rozmiar węzła jest proporcjonalny do liczby powiązań
wychodzących tego węzła, a kolor węzła odpowiada kontynentowi państwa. Grubość powiązań jest
proporcjonalna do głębokości umów handlowych, określonej w bazie danych DESTA (dokładniej
opisanej poniżej). Korzystamy z algorytmu Force Atlas 225 do obliczenia pozycji węzłów, tak aby węzły,
które są ze sobą silnie połączone, znajdowały się bliżej siebie. Godne uwagi jest to, że algorytm (nie
posiadając danych dotyczących położenia geograficznego węzłów państw) może odtworzyć
intuicyjną, niemalże geograficzną strukturę.
Widać, że węzeł UE znajduje się w centrum grafu, a klastry państw leżą wokół niego. Inne państwa
europejskie, które nie należą do Unii Europejskiej, znajdują się w pobliżu węzła UE.
Członkowie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) znajdują się w górnej części grafu (Rosja jest
przypisana do kontynentu europejskiego). Klaster WNP jest połączony z gospodarkami
wschodnioeuropejskimi, takimi jak: Ukraina, Mołdawia, Macedonia i Serbia. Pozostałe państwa
azjatyckie są z grubsza podzielone na dwie grupy: grupę państw Dalekiego Wschodu (w prawej górnej
części grafu), obejmującą Koreę Południową, Singapur, Indie, Chiny i inne kraje, a także grupę państw

24 Innym wyjaśnieniem mogą być normy i korzyści skali: nowa umowa o wolnym handlu, która zawiera przepisy dotyczące norm, może
umożliwiać przedsiębiorstwom (przestrzegającym tych norm) uzyskanie korzyści skali i zwiększenie produkcji. To z kolei może doprowadzić
do zwiększenia wywozu z tych przedsiębiorstw do wszystkich państw, w których przestrzega się tych norm.
25

Zobacz Jacomy i in. (2014).
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Bliskiego Wschodu (umieszczoną w prawej dolnej części grafu), takich jak: Turcja, Jordania, Oman i inne
kraje.
Państwa Oceanii (Australia, Nowa Zelandia i kilka innych małych państw wyspiarskich) można znaleźć
po prawej. Australia i Nowa Zelandia mają połączenia z szeregiem państw Dalekiego Wschodu i dlatego
znajdują się w ich pobliżu.
Państwa obu Ameryk tworzą klaster na lewo od węzła Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że Stany
Zjednoczone są tu stosunkowo małym węzłem ze względu na niewielką liczbę umów handlowych,
które zawarły. Inne państwa, takie jak: Kanada, Chile, Peru i Meksyk, które podpisały umowy handlowe
z UE, a także państwa EFTA, są wciągnięte na środek grafu. Po wejściu w życie umowy zawartej między
Unią Europejską a Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem (Mercosur) te cztery państwa
południowoamerykańskie znajdą się w bardziej centralnej pozycji na grafie.
Ponadto w dolnej części grafu sieci widać gęsty klaster ściśle połączonych państw afrykańskich.
Ponieważ istnieje duża liczba państw afrykańskich, które są ze sobą wzajemnie połączone, zostały one
umieszczone bardzo blisko siebie.
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Rys. 26: sieć umów o wolnym handlu w 2017 r.


Europa



Azja



Afryka



Ameryki



Oceania

Uwaga: dane z Dür, Baccini i Elsig (2014), zaktualizowane dane z DESTA z 2019 r.
Źródło: Obliczenia własne.
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Dane
Na potrzeby niniejszego badania łączymy cztery źródła danych:
• Dane statystyczne dotyczące kierunku wymiany handlowej (DOTS): bazę danych DOTS
tworzy MFW 26. Obejmuje ona dwustronne przepływy handlowe towarów dla ponad 200
państw za lata 1948–2018. Wybraliśmy ten zbiór danych, ponieważ zależy nam na długim
zasięgu czasowym.
•

Baza danych dotyczących modeli umów handlowych (DESTA): podobnie jak DOTS DESTA 27
obejmuje lata 1949–2017. W bazie DESTA zebrano i sklasyfikowano prawie 600 umów o
wolnym handlu, które weszły w życie w tym okresie. Metodykę tej bazy danych wyjaśnili Dür,
Baccini i Elsig (2014). W odniesieniu do każdej umowy podano państwa uczestniczące, rok jej
podpisania i rok wejścia w życie. Co więcej, w bazie DESTA gromadzone są informacje na temat
tego, czy wprowadzono istotne przepisy w siedmiu kategoriach (obniżki taryf, normy,
inwestycje, usługi, zamówienia publiczne, konkurencja i prawa własności intelektualnej).
Wykorzystujemy wskaźnik głębokości, który pokazuje, ilu z tych siedmiu kategorii dotyczy dana
umowa o wolnym handlu. Całą bazę danych przekształcono w zbiór danych panelowych, aby
zapewnić zgodność z pozostałymi dwoma zbiorami danych, z których korzystamy.

•

Ponadto opisane w bazie DESTA umowy o wolnym handlu stanowią podstawę do opracowania
wskaźnika sieci umów o wolnym handlu: postrzegamy każde państwo jako węzeł, a umowę
między nimi – jako powiązanie między tymi państwami/węzłami. Im głębsza jest umowa (co
pokazuje wskaźnik głębokości), tym większa jest waga tego powiązania. Każda nowa umowa o
wolnym handlu, która wchodzi w życie, tworzy nowe powiązania w sieci i zmienia pozycję
węzłów państw. Na podstawie tej sieci możemy obliczać i śledzić właściwości zawartych w niej
węzłów i powiązań.

•

Wskaźnik pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu: proponujemy mierzyć połączenie
dwóch państw za pomocą pośrednich połączeń między nimi. W odniesieniu do danej pary
krajów szukamy najkrótszej ścieżki, która je łączy (z wyłączeniem bezpośredniego powiązania
między nimi), i mierzymy jej głębokość. Ponieważ może istnieć więcej niż jedna najkrótsza
ścieżka, uwzględniamy mnogość najkrótszych ścieżek i używamy jej jako wagi w obliczeniach.
Wynikiem tego obliczenia jest liczba (od 0 do nieskończoności), która rośnie wraz z głębokością
i mnogością najkrótszych ścieżek. Jest to właściwość połączenia między danymi dwoma
państwami.Jeśli dany kraj podpisze nową umowę o wolnym handlu, w sieci powstaje nowe
powiązanie. Z każdym nowym powiązaniem kraj staje się lepiej zintegrowany, a wskaźnik
pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu w odniesieniu do partnerów handlowych tego
kraju rośnie. Stawiamy hipotezę, że państwa, które są połączone krótkimi i głębokimi
powiązaniami, prawdopodobnie są bliskimi partnerami handlowymi, a zatem przepływy
handlowe między nimi są większe. Jeżeli wskaźnik pośredniego wpływu umowy o wolnym
handlu wykazuje dodatni współczynnik regresji modelu grawitacyjnego, stanowi to
potwierdzenie naszej hipotezy. Bardziej szczegółowe informacje na temat obliczania
wskaźnika pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu zainteresowani czytelnicy mogą
znaleźć u Grübler i Reitera (2020).

26

Baza danych DOTS jest dostępna pod adresem https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85

27

Baza danych DESTA jest dostępna pod adresem https://www.designoftradeagreements.org/
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•

Dane UNdata: zgodnie z literaturą na temat modeli grawitacyjnych wykorzystujemy dane
dotyczące produkcji brutto z podziałem na państwa, aby określić wewnątrzkrajowe przepływy
handlowe 28. Wewnątrzkrajowe przepływy handlowe definiuje się jako produkcję brutto
danego państwa w danym roku pomniejszoną o całkowity wywóz. Yotov i in. (2016) twierdzą,
że wewnątrzkrajowe przepływy handlowe są niezbędne do bezstronnej estymacji
ekonometrycznej zgodnej z teorią. Dane dotyczące produkcji brutto znacznie się różnią w
poszczególnych państwach. Tego typu dane za przynajmniej niektóre lata zgłasza 157 państw.
Naszą próbę danych ograniczamy do państw/lat, odnośnie do których posiadamy informacje
na temat przepływów wewnątrzkrajowych.

•

Baza danych fDi Markets: w naszych estymacjach modelu grawitacyjnego nie tylko mierzymy
wpływ umów o wolnym handlu na przepływy handlowe, lecz także uwzględniamy przepływy
BIZ jako zmienną zależną. Baza danych fDi Markets obejmuje przepływy BIZ pomiędzy 200
państwami w latach 2003–2017.

Ponieważ nasze dane odnoszą się do długiego okresu, nie możemy uwzględnić danych dotyczących
taryf. Niektóre państwa podają dane dotyczące taryf od 1995 r., lecz większość krajów zaczęła to robić
później. Uwzględnienie danych dotyczących taryf znacznie ograniczyłoby zasięg czasowy naszej próby
danych. Wskutek wyłączenia taryf z estymacji modelu grawitacyjnego nie możemy oddzielnie wyraźnie
zmierzyć wpływu obniżenia taryf. Zamiast tego zmienna zero-jedynkowa dla umowy o wolnym handlu
ujmie całość wpływu ułatwień w handlu, które wynikają z danej umowy, takich jak: uznanie norm,
zniesienie kontyngentów przywozowych oraz obniżenie taryf.
Dzięki połączeniu tych czterech źródeł danych możemy oszacować wpływ umowy o wolnym handlu i
jej głębokość oraz wpływ umów wspólnych przy użyciu modelu grawitacyjnego, co jest standardem w
literaturze dotyczącej polityki handlowej. Ponadto stosujemy się do zaleceń Yotova i in. (2016) i
stosujemy estymator pseudonajwiększej wiarygodności o rozkładzie Poissona (PPML), uwzględniamy
przepływy wewnątrzkrajowe, obliczamy odporne błędy standardowe i używamy w procesie estymacji
efektów stałych dla importera i czasu, eksportera i czasu oraz dwukierunkowych.
Wyniki obliczeń ekonometrycznych
W tabeli 7 przedstawiono wyniki estymacji modelu grawitacyjnego: dokonujemy regresji zmiennej
zależnej (dwustronny handel towarami w kolumnach 1–3 oraz przepływy BIZ w kolumnie 4) w
odniesieniu do zbioru zmiennych dla umowy o wolnym handlu. W naszym kontekście i pytaniu
badawczym rozszerzenia UE stanowią szczególną formę umowy o wolnym handlu.
W kolumnie 1 uwzględniamy tylko rozszerzenia UE 29, a wszystkie inne umowy o wolnym handlu
uwzględniamy łącznie w zmiennej „Inne umowy o wolnym handlu”. Widzimy, że wszystkie rozszerzenia
UE miały pozytywny wpływ na przepływy handlowe, a wszystkie współczynniki są istotne statystycznie
na poziomie 0,1%. Współczynnik 0,86 dla rozszerzenia UE-9 w 1973 r. jest najwyższy spośród sześciu fal
rozszerzenia i odpowiada wzrostowi przepływów handlowych o 138% ((exp(0.86) − 1) ⋅ 100 =
137,5%). Odpowiednie zmiany w przepływach handlowych wynoszą: UE-12: 118%, UE-15: 38%, UE-25:
95%, UE-27: 57% oraz UE-28: 13%.
28

Dostęp do danych UNdata można uzyskać pod adresem http://data.un.org/

Jedynym brakującym rozszerzeniem UE jest rozszerzenie UE-10 w 1981 r., kiedy to do UE przystąpiła Grecja. Wynika to z braku danych
dotyczących wewnątrzkrajowych przepływów handlowych dla Grecji. Dane dotyczące Grecji są dostępne dopiero od 1995 r.
29
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W kolumnie 2 uwzględniliśmy dodatkowo umowy o wolnym handlu, które UE podpisała z państwami
trzecimi. Możemy potwierdzić, że większość umów o wolnym handlu zwiększa przepływy handlowe
między państwami uczestniczącymi. Unia celna ze Szwajcarią zwiększyła przepływy handlowe o 24%,
podczas gdy umowa z Meksykiem miała największy wpływ spośród rozpatrywanych umów o wolnym
handlu – dwustronna wymiana handlowa wzrosła o 50%. Umowy z Tunezją, Chile, Egiptem, Algierią,
Koreą Południową, Kolumbią i Peru, Gruzją i Mołdawią również charakteryzują się dodatnimi
współczynnikami. Dorozumiane zmiany wielkości przepływów handlowych wynoszą od 14% (w
przypadku Chile) do 40% (w przypadku Egiptu). Umowa z Marokiem wykazuje dodatni współczynnik,
który jest jednak statystycznie istotny dopiero na poziomie 5%. W przypadku umów UE z Izraelem,
Republiką Południowej Afryki, Jordanią i Libanem stwierdziliśmy ujemny współczynnik, choć nie
zawsze (w przypadku Jordanii i Libanu) na najwyższym poziomie istotności statystycznej.
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Tabela 7: wyniki regresji modelu grawitacyjnego
(1) Towary

(2) Towary

(3) Towary

Rozszerzenie UE-9 (1973)

0,86 (0,08)***

0,87 (0,08)***

0,83 (0,08)***

Rozszerzenie UE-12 (1986)

0,79 (0,03)***

0,79 (0,03)***

0,74 (0,03)***

Rozszerzenie UE-15 (1995)

0,35 (0,02)***

0,35 (0,02)***

0,30 (0,02)***

Rozszerzenie UE-25 (2004)

0,68 (0,02)***

0,68 (0,02)***

0,62 (0,02)***

0,46 (0,18)**

Rozszerzenie UE-27 (2007)

0,45 (0,03)***

0,45 (0,03)***

0,38 (0,03)***

0,03 (0,17)

Rozszerzenie UE-28 (2013)

0,12 (0,03)***

0,12 (0,03)***

0,11 (0,03)***

0,17 (0,44)

Inne umowy o wolnym handlu

0,51 (0,04)***

0,52 (0,05)***

0,50 (0,05)***

-0,00 (0,09)

Unia celna: UE–Szwajcaria (2002)

0,22 (0,03)***

0,22 (0,03)***

UE–Tunezja (1998)

0,24 (0,03)***

0,23 (0,03)***

UE–Izrael (2000)

-0,12 (0,03)***

-0,15 (0,03)***

UE–RPA (2000)

-0,36 (0,06)***

-0,36 (0,06)***

UE–Maroko (2000)

0,22 (0,10)*

0,22 (0,10)*

UE–Meksyk (2000)

0,41 (0,04)***

0,40 (0,04)***

UE–Jordania (2002)

-0,19 (0,08)*

-0,20 (0,08)*

UE–Chile (2003)

0,13 (0,04)***

0,09 (0,04)*

UE–Egipt (2004)

0,34 (0,04)***

0,31 (0,04)***

-0,46 (0,72)

UE–Algieria (2005)

0,24 (0,05)***

0,22 (0,05)***

0,87 (0,97)

UE–Liban (2006)

-0,18 (0,07)*

-0,19 (0,07)**
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(1) Towary

(2) Towary

(3) Towary

UE–Korea Południowa (2011)

0,20 (0,03)***

0,12 (0,03)***

UE–Kolumbia/Peru (2013)

0,18 (0,04)***

0,07 (0,04)

0,11 (0,30)

UE–Gruzja (2014)

0,26 (0,06)***

0,06 (0,07)

0,33 (0,47)

UE–Mołdawia (2016)

0,28 (0,08)***

0,08 (0,08)

0,74 (1,19)

0,09 (0,01)***

0,04 (0,07)

Pośrednie umowy o wolnym handlu

Obserwacje

(4) BIZ

376076

376076

376076

34495

Liczba efektów stałych dla eksportera i czasu

3889

3889

3889

1650

Liczba efektów stałych dla importera i czasu

3889

3889

3889

2633

Liczba dwukierunkowych efektów stałych

20210

20210

20210

6542

Uwaga:

p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

***

W kolumnie 3 dodatkowo uwzględniliśmy wskaźnik pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu,
który obliczyliśmy na podstawie sieci tych umów. Widzimy, że współczynniki dla rozszerzeń UE i umów
o wolnym handlu są nieco niższe w specyfikacji 3 w porównaniu ze specyfikacją 2. Oznacza to, że
wskaźnik pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu może wyjaśnić część pozytywnego wpływu
umów o wolnym handlu: W specyfikacji 2 zmienne zero-jedynkowe dla umów o wolnym handlu
odzwierciedlają całość pozytywnego wpływu, który występuje, gdy dana umowa wchodzi w życie. W
specyfikacji 3 ten wpływ umów o wolnym handlu następnie podzielono na dwie części: na
(bezpośredni) wpływ umowy o wolnym handlu i na efekt sieciowy (ujęty we wskaźniku pośredniego
wpływu umowy o wolnym handlu). Wpływ umowy o wolnym handlu nadal jest dominującym
czynnikiem, ale dodatnia i statystycznie istotna wartość wskaźnika pośredniego wpływu umowy o
wolnym handlu mówi nam, że sieć umów handlowych danego państwa jest również ważną
determinantą przepływów handlowych.
Współczynnik 0,09 musi być interpretowany w powiązaniu ze skalą zmiennej: na przykład w 2018 r.
wśród państw członkowskich UE-28 wartość wskaźnika pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu
wynosi 1,18. Oznacza to, że wymiana handlowa między państwami członkowskimi UE w 2018 r. jest o
11% wyższa ((exp(0.09 ⋅ 1.18) − 1) ⋅ 100 = 10.8%) ze względu na silne połączenie między nimi,
mierzone tym pośrednim wskaźnikiem. Gdyby państwa UE nie podpisały tak wielu umów o wolnym
handlu, nie byłyby tak dobrze zintegrowane w sieci wolnego handlu. Nadal utrzymywałby się
(bezpośredni) wpływ umowy o wolnym handlu wynikający z przynależności do UE, ale wskaźnik
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pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu odzwierciedlałby tę niższą integrację, mając niższą lub
nawet zerową wartość, a przepływy handlowe między państwami członkowskimi byłyby mniejsze.
Połączenie handlowe między państwem członkowskim UE, na przykład Niemcami, a Meksykiem jest
słabsze, a wskaźnik pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu wynosi 0,44. Po przeprowadzeniu
takich samych obliczeń jak powyżej daje to o 4% większe przepływy handlowe. Ponieważ Stany
Zjednoczone i UE nie podpisały dwustronnej umowy o wolnym handlu, wartość wskaźnika
pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu wynosi 0, co oznacza, że między tymi dwoma
regionami nie występują efekty integracji sieciowej.
W kolumnie 4 przyjrzeliśmy się następnie, jak przepływy BIZ reagowały na wejście w życie rozszerzeń
UE i umów o wolnym handlu. Ze względu na krótszy okres i mniejszą próbę państw nie możemy
posłużyć się tym samym wykazem umów o wolnym handlu, który wykorzystaliśmy w specyfikacji w
kolumnach 2 i 3. Stwierdzamy oczekiwane dodatnie współczynniki dla wszystkich zmiennych z
wyjątkiem umowy o wolnym handlu między UE a Egiptem oraz zbioru innych umów o wolnym handlu.
Rozszerzenie UE-25 w 2004 r. zwiększyło przepływy BIZ między starymi i nowymi państwami
członkowskimi w kolejnych latach o 56%.
Scenariusze alternatywne
Oprócz wpływu na dwustronne przepływy handlowe interesuje nas wpływ polityki handlowej na PKB
państw uczestniczących. W tym celu wykorzystujemy strukturalny model grawitacyjny opisany u
Yotova i in. (2016) oraz Andersona, Larcha i Yotova (2015). Model ten pozwala na przełożenie
współczynników regresji z tabeli 8 powyżej na wpływ na PKB. Jako podstawę tego obliczenia
wykorzystujemy współczynniki regresji ze specyfikacji 3.
Dla każdej umowy o wolnym handlu definiujemy scenariusz alternatywny, w którym umowa ta nie
weszła w życie. W kontekście strukturalnego modelu grawitacyjnego można to zrobić, ustawiając po
prostu wartość odpowiedniej zmiennej zero-jedynkowej dla umowy o wolnym handlu na 0 30. Za
pomocą alternatywnej zmiennej zero-jedynkowej dla umowy o wolnym handlu możemy następnie
obliczyć alternatywne koszty handlu, dwustronne przepływy handlowe i PKB poszczególnych państw.
Różnica wysokości PKB między stanem rzeczywistym a alternatywnym może wtedy wskazać, ile
wynosiłby PKB danego państwa, gdyby umowa o wolnym handlu nie weszła w życie. Oznacza to również,
że różnica wysokości PKB musi być postrzegana jako efekt jednorazowy, a nie jako na przykład roczna
różnica wzrostu.
Pierwsza kolumna w tabeli 8, zatytułowana „Rozszerzenie UE-9”, zawiera szacowane zmiany
procentowe PKB wynikające z rozszerzenia UE-9 dla szeregu państw. Należy zauważyć, że wykaz
krajów, dla których podajemy zmiany PKB, zależy od dostępności danych. Oznacza to, że nie możemy
podać wpływu na PKB Irlandii (ponieważ nie mamy danych dotyczących przepływów
wewnątrzkrajowych w odniesieniu do Irlandii przed 1995 r.), mimo że była ona jednym z państw, które
przystąpiło w ramach rozszerzenia UE-9. Patrząc na kolumnę 1, możemy zauważyć, że Dania i
Zjednoczone Królestwo (dwa z państw, które przystąpiły do UE w 1973 r. wraz z Irlandią) doświadczyły
największego wpływu na PKB: odpowiednio 0,8% i 0,4%. Niderlandy i Włochy również skorzystały na

30
Ponieważ dodatkowo uwzględniamy wskaźnik pośredniego wpływu umowy o wolnym handlu (zależny od umów o wolnym handlu, które
weszły w życie), musimy również obliczyć wartość alternatywną tego wskaźnika.
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nowych wówczas państwach członkowskich – ich PKB wzrósł o 0,2% i 0,1%. Zarówno w przypadku
Francji, jak i Niemiec wpływ na PKB wynosi nieco poniżej 0,1%. W odniesieniu do Austrii, jako państwa
nienależącego wówczas do UE, obliczamy niewielki spadek PKB, który wynika ze zmiany kierunku
handlu: ma ona miejsce, kiedy przykładowo przedsiębiorstwa niemieckie zastępują część swojego
przywozu z Austrii przywozem z nowego państwa członkowskiego, który stał się tańszy.
Po przeanalizowaniu sześciu rozszerzeń UE widzimy, że „nowi” członkowie UE zawsze odnosili większe
korzyści niż „stare” państwa członkowskie, co ma mocne uzasadnienie: nowi członkowie zawsze
uzyskiwali dostęp do wielkiego wspólnego rynku UE, podczas gdy dla starych państw członkowskich
ten wspólny rynek „tylko” nieco się poszerzał.
Największy wzrost pod względem PKB można zaobserwować w przypadku rozszerzenia UE na wschód
w 2004 r: PKB Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Litwy, Słowacji i Słowenii wzrósł o ok. 2% lub więcej.
PKB Łotwy, Malty i Polski wzrósł wskutek wejścia przez nie do UE o 1,1–1,4%. Jedynie Cypr zyskał
zaledwie 0,23% – nawet Austria (wówczas już „stare” państwo członkowskie) osiągnęła większy wzrost
PKB – o 0,25%.
Jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie rozszerzenia łącznie, wzrost PKB dla Francji i Włoch wynosi
odpowiednio 0,24% i 0,25%. Niemcy, które odniosły większe korzyści z rozszerzenia UE na wschód niż
Francja i Włochy, odnotowały wzrost PKB o 0,38%. W przypadku Niderlandów, które są małym
państwem zorientowanym na wywóz, obliczyliśmy, że skumulowany wpływ wszystkich rozszerzeń UE
na PKB wyniósł 0,51%.
Tabela 8: strukturalny model grawitacyjny, wpływ rozszerzeń UE na produkt krajowy brutto
(jako odsetek)
Państwo

AUT

Rozszerzenie
UE-9

Rozszerzenie
UE-12

Rozszerzenie
UE-15

Rozszerzenie
UE-25

Rozszerzenie
UE-27

Rozszerzenie
UE-28

-0,007

-0,003

0,624

0,253

0,023

0,003

0,14

0,021

-0,001

-0,003

-0,019

0,881

0,001

0,001

0,234

0,008

0,006

-0,005

2,209

0,02

0,001

BEL

BGR

CYP

0

CZE

DEU

0,095

0,05

0,054

0,161

0,015

0,001

DNK

0,824

0,032

0,12

0,114

0,025

0,018

0,658

0,013

0,035

0,006

0,001

ESP
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Państwo

Rozszerzenie
UE-9

Rozszerzenie
UE-12

Rozszerzenie
UE-15

Rozszerzenie
UE-25

Rozszerzenie
UE-27

Rozszerzenie
UE-28

-0,014

2,145

0,007

0

-0,002

0,412

0,095

0,004

0

EST

FIN

FRA

0,093

0,071

0,014

0,051

0,013

0,002

GBR

0,444

0,035

0,019

0,032

0,004

0

GRC

0,009

0,039

0,026

0

HRV

-0,005

-0,035

0,008

0,265

-0,005

2,13

0,088

0,006

0,027

0,046

0,007

0

0,019

0,057

0,016

0,002

-0,004

1,866

0,006

0

0,05

0,006

0

HUN

-0,003

IRL

ITA

0,106

0,052

LTU

LUX

LVA

-0,005

1,397

0,003

0

MLT

-0,003

1,139

0,01

0,001

0,057

0,125

0,016

0,001

-0,002

1,286

0,013

0

0,016

0,033

0,008

0,002

ROU

-0,003

-0,023

0,709

0

SVK

-0,005

2,324

0,013

0,001

SVN

-0,008

2,245

0,035

0,045

NLD

0,24

0,072

POL

PRT

1,03
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Państwo

Rozszerzenie
UE-9

Rozszerzenie
UE-12

Rozszerzenie
UE-15

Rozszerzenie
UE-25

Rozszerzenie
UE-27

Rozszerzenie
UE-28

0,442

0,095

0,008

0,003

SWE

Tabela 9 zawiera podsumowanie wpływu na PKB państw członkowskich i partnerów umów o wolnym
handlu. W celu zachowania zwięzłości wpływ na PKB państw członkowskich zagregowano do UE,
używając PKB państw członkowskich jako wag.
Widzimy, że wzrost PKB dla UE jest zazwyczaj mniejszy niż dla państwa partnerskiego. Nie jest to
niespodzianka, ponieważ istnieje większy potencjał wywozu na duży jednolity rynek UE niż wywozu na
mniejsze rynki partnerów handlowych. Największy wpływ widać w przypadku umów z dwoma
państwami Afryki Północnej: Algierią (0,47%) i Tunezją (0,6%). Unia celna ze Szwajcarią miała równie
silny (0,46%) wpływ.
Podsumowując, główne ustalenia niniejszej sekcji są następujące:
• Istnieją duże pozytywne i znaczące skutki rozszerzeń UE dla dwustronnych przepływów
handlowych.
•

Umowy takie również mają pozytywny wpływ na handel, choć nie tak duży jak rozszerzenia UE.

•

Nasza rozwinięta sieć pokazuje, że dobra integracja się opłaca i skutkuje większymi
przepływami handlowymi.

•

W scenariuszach alternatywnych wpływ wstąpienia do UE na PKB jest zawsze pozytywny,
zwłaszcza w przypadku nowych państw członkowskich.

Tabela 9: strukturalny model grawitacyjny, wpływ umów o wolnym handlu na produkt
krajowy brutto
Scenariusz

Unia celna: UE–Szwajcaria (2002)

UE–Tunezja (1998)

UE–Izrael (2000)

PE 654.525

Unia Europejska

Szwajcaria

0,013

0,461

Unia Europejska

Tunezja

0,001

0,608

Unia Europejska

Izrael

-0,002

-0,127

71

Departament Polityczny D: Sprawy Budżetowe
_________________________________________________________________________________________

Scenariusz

UE–RPA (2000)

UE–Maroko (2000)

UE–Meksyk (2000)

UE–Jordania (2002)

UE–Chile (2003)

UE–Egipt (2004)

UE–Algieria (2005)

UE–Liban (2006)

UE–Korea Południowa (2011)

Unia Europejska

Republika Południowej Afryki

-0,003

-0,189

Unia Europejska

Maroko

0,001

0,356

Unia Europejska

Meksyk

0,005

0,06

Unia Europejska

Jordania

0

-0,118

Unia Europejska

Chile

0

0,059

Unia Europejska

Egipt

0,001

0,17

Unia Europejska

Algieria

0,002

0,478

Unia Europejska

Liban

0

-0,091

Unia Europejska

Korea Południowa

0,003

0,043

Unia Europejska

Kolumbia
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Scenariusz
UE–Kolumbia/Peru (2013)

UE–Gruzja (2014)

UE–Mołdawia (2016)

PE 654.525

0,001

0,016

Unia Europejska

Gruzja

0

0,043

Unia Europejska

Mołdawia

0

0,173
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4. PODEJŚCIE DO PRZEŁAMANIA OCENY OPARTEJ NA POZYCJACH NETTO
GŁÓWNE USTALENIA
•

Pozycje netto, będące dominującym wskaźnikiem indywidualnych korzyści, jakie państwa
członkowskie osiągają z budżetu UE i członkostwa w UE, można zastąpić dodatkowymi
wskaźnikami, aby przełamać ocenę opartą na pozycjach netto.

•

Rozszerzone pozycje netto mogłyby uwzględniać oszczędności kosztów na szczeblu państw
członkowskich uzyskane dzięki dostarczaniu europejskich dóbr publicznych.

•

Alternatywny wskaźnik korzyści wynikających z integracji UE pokazuje, że integracja nie jest dla
gospodarek UE grą o sumie zerowej, lecz prowadzi do dodatkowej wartości tworzonej przez
międzynarodowy podział pracy z większym rynkiem dla wszystkich państw członkowskich.

•

Zwiększenie unijnej wartości dodanej zapewnianej przez wydatki UE przyczyniłoby się do
osłabienia tego sposobu myślenia państw członkowskich.

•

Zastąpienie znacznej części wkładów krajowych do budżetu UE innowacyjnymi zasobami
własnymi może rozluźnić związek między płatnościami do budżetu UE a transferami
otrzymywanymi z niego.

•

Reformy systemu rabatów mogą pomóc przełamać sposób myślenia o pozycjach netto.

•

Należy przekonać do tych reform zarówno obywateli państw będących płatnikami netto, jak i
państw będących beneficjentami netto.

W literaturze omówiono szereg rodzajów podejścia, które mogą pomóc przełamać ocenę opartą na
pozycjach netto. Te rodzaje podejścia można podzielić na dwie grupy 31. Po pierwsze, pozycje netto,
jako obecnie dominujący wskaźnik służący państwom członkowskim do oceny ich indywidualnych
korzyści płynących z budżetu UE i członkostwa w UE, można uzupełnić dodatkowymi wskaźnikami
zapewniającymi bardziej kompleksowy i wielopłaszczyznowy obraz ogólnych takich korzyści dla
państw członkowskich. Po drugie, istnieje kilka wariantów reformy budżetu UE uwzględniających jego
różne cechy strukturalne, które to rozwiązania mogłyby pomóc przełamać sposób myślenia o
pozycjach netto i wesprzeć dyskusję skupioną bardziej na wspólnym interesie całej UE, a mniej na
interesach krajowych.
4.1. WSKAŹNIKI ALTERNATYWNE
Z uwagi na wady pozycji netto jako wskaźników korzyści, które poszczególne państwa członkowskie
uzyskują z członkostwa w UE w ogóle, a w szczególności z budżetu UE, potrzebne są dodatkowe
wskaźniki, aby uzyskać bardziej kompleksowy i wielopłaszczyznowy obraz ogólnych takich korzyści.
Benedetto, Heinemann i Zuleeg (2020) sugerują oszacowanie rozszerzonych sald netto, aby
uwzględnić oszczędności kosztów na szczeblu państw członkowskich uzyskane dzięki dostarczaniu
europejskich dóbr publicznych. Rozszerzone saldo netto byłoby obliczane następująco:
Rozszerzone saldo netto państwa członkowskiego i =
bezpośrednie przepływy wsteczne do państwa członkowskiego i + równoważne wydatki państwa
członkowskiego – płatności na poczet zasobów własnych państwa członkowskiego i

31

Podobna klasyfikacja – zob. Benedetto, Heinemann, Zuleeg (2020).
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gdzie równoważne wydatki państwa członkowskiego oznaczają wydatki, które byłyby konieczne na
szczeblu państwa członkowskiego w celu zapewnienia równoważnej kwoty dóbr publicznych
zapewnianych obecnie z budżetu UE, gdyby interwencja UE nie miała miejsca. Wskaźnik ten pozwoliłby
zatem uchwycić przynajmniej część korzyści płynących z budżetu UE, które nie są uwzględniane w
saldach netto. Sami autorzy zwracają uwagę na niedociągnięcia takiego wskaźnika: te rozszerzone
salda netto nie uwzględniałyby transgranicznych efektów zewnętrznych wynikających z wydatków UE;
musiałyby w znacznym stopniu opierać się na oszacowaniach; zaistniałby problem z wiarygodnością,
gdyby to instytucje UE – które mają interes własny w tym, żeby wykazać jak największe korzyści
wynikające z działań UE – dostarczały te rozszerzone wskaźniki.
Wskaźniki odzwierciedlające korzyści, jakie państwa członkowskie czerpią z członkostwa w UE,
pozwoliłyby oddać szerszą perspektywę (zob. analiza przykładów nr 3).
Analiza przykładów nr 3: alternatywny wskaźnik korzyści wynikających z integracji UE
W nawiązaniu do powyższej analizy pragniemy zaproponować alternatywny wskaźnik korzyści
wynikających z integracji (UE), który powinien zastąpić lub przynajmniej uzupełnić wskaźnik wkładów
netto do budżetu UE ze wszystkimi jego wcześniej wspomnianymi ograniczeniami. Opierając się na
poszczególnych sekcjach niniejszego sprawozdania, proponujemy zmienić (i) wartości transferów
netto mierzone jako odsetek PKB przy użyciu następujących podwskaźników dodatkowych: (ii) bilansu
handlu towarami i usługami wyrażonego odsetkiem PKB; (iii) napływów BIZ (oficjalnie nazwanych
zobowiązaniami) wyrażonych odsetkiem PKB; (iv) wypływów BIZ (oficjalnie nazwanych aktywami)
wyrażonych odsetkiem PKB oraz (v) wpływów repatriowanych dochodów z BIZ wyrażonych odsetkiem
PKB. Od tej sumy odejmujemy (vi) wypływy repatriowanych dochodów z BIZ wyrażone odsetkiem PKB.
Wszystkie dodatkowe dane pochodzą z danych statystycznych dotyczących bilansu płatniczego
państw UE, dostarczanych przez Eurostat. Celowo wykorzystujemy dane statystyczne dotyczące
bilansu płatniczego względem świata (zamiast ograniczać się do danych wewnątrzunijnych), aby
oddać całkowity wpływ integracji, w tym ważne efekty sieciowe, które wykraczają poza granice UE.
Uzasadnienie uwzględnienia tych dodatkowych podwskaźników wynika z powyższych sekcji
niniejszego badania. Dodatni bilans handlu towarami i usługami pozwala gospodarkom dotkniętym
bezrobociem zwiększyć swoje zdolności produkcyjne w procesie globalnego podziału pracy. Jak
wykazano wcześniej, UE zdecydowanie opowiada się za generowaniem nadwyżki w handlu za pomocą
jej polityki handlowej (a pośrednio także dzięki jej podejściu do polityki makroekonomicznej) i to
propaguje. Zarówno napływ, jak i odpływ BIZ może generować istotne korzyści dla państwa
pochodzenia i państwa przyjmującego. W pierwszym przypadku korzyści te wynikają z napływu
kapitału i wiedzy technologicznej, a w drugim inwestycje stanowią podstawę specjalizacji w
segmentach produkcji o wyższej wartości dodanej i przyszłych strumieni napływających zysków. W
rezultacie napływ repatriowanych dochodów z BIZ jest pożądanym zyskiem, podczas gdy wypływ
repatriowanych dochodów z BIZ może być postrzegany jako niepożądana, lecz konieczna spłata
wcześniejszego napływu kapitału i dlatego też jest odejmowany od sumy powyższych
podwskaźników 32, a tym samym wchodzi do równania ze znakiem ujemnym. Ogólnie rzecz biorąc, UE
wspiera swobodny przepływ BIZ na swoim terytorium i poza nim.

32
Tytułem zastrzeżenia należy wspomnieć, że pojedyncze elementy sugerowanego wskaźnika niekoniecznie się sumują. Niemniej jednak dla
uproszczenia i na potrzeby opracowania ogólnego wskaźnika są one sumowane w opisany sposób.
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Rys. 27: korzyści z integracji dla głównych płatników i beneficjentów netto w UE, jako
odsetek produktu krajowego brutto
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Źródło: KE, Eurostat, obliczenia własne.

Obliczamy wskaźnik dla lat, za które dostępne są dane dla wszystkich państw (tj. od 2008 r.), i bierzemy
pod uwagę średnie siedmioletnie, tak aby odpowiadały okresowi obowiązywania wieloletnich ram
finansowych UE oraz aby wygładzić dane, ponieważ niektóre z podwskaźników bilansu płatniczego
wykazują dość duże wahania z roku na rok, przynajmniej w przypadku niektórych państw. W
odniesieniu do niektórych danych musimy dokonać imputacji dla 2019 r. w oparciu o wzrost
historyczny.
Zagregowane wyniki tego działania dla państw będących głównymi płatnikami netto i beneficjentami
netto można zobaczyć na rys. 27. Wyniki dla wszystkich gospodarek UE można uzyskać z tabeli 10. Staje
się jasne, że gospodarki peryferyjne, takie jak Rumunia i Grecja, mają mniejsze możliwości czerpania
korzyści z integracji i według naszego wskaźnika alternatywnego w ostatnich latach odnotowują
roczne korzyści na poziomie tylko ok. 2–3% PKB. Jednocześnie Francja i Włochy mogą w wyniku
integracji odnieść korzyści wynoszące ok. 4–5% PKB rocznie. Jak widać, największe korzyści z integracji
odnoszą bardziej centralnie położone gospodarki Niemiec (13%) i Polski (7%). Warto zauważyć, że
wszystkie te państwa odnotowały tendencje wzrostowe od czasu wybuchu światowego kryzysu
finansowego, który niegdyś hamował zarówno przepływy handlowe, jak i kapitałowe. Można założyć,
że lata po wybuchu ostatniego kryzysu związanego z koronawirusem znów będą charakteryzowały się
malejącymi korzyściami z integracji.
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Tabela 10: korzyści z integracji w państwach UE w latach 2008–2019, jako odsetek produktu
krajowego brutto
2008–2014

2009–2015

2010–2016

2011–2017

2012–2018

2013–2019

AT

7,6

6,1

3,1

5,2

3,6

3,7

BE

28,9

16,7

16,8

9,3

-1,4

-4,5

BG

0,5

2,0

3,8

4,9

5,4

6,5

CY

341,1

383,7

326,4

317,2

275,4

212,7

CZ

6,2

6,5

7,4

8,4

9,3

9,6

DE

10,4

11,0

11,5

11,9

12,6

12,6

DK

8,4

8,8

10,0

11,0

9,9

11,1

EE

16,7

14,8

12,8

10,7

10,7

11,2

EL

-3,3

-1,6

-0,2

1,1

2,2

2,9

ES

5,9

6,6

8,2

8,8

9,2

9,5

FI

4,8

2,8

4,5

4,5

4,4

4,7

FR

3,5

3,2

3,4

3,3

4,0

4,3

HR

0,3

0,4

0,3

0,1

0,5

0,8

HU

18,0

4,6

22,4

25,8

10,5

9,1

IE

49,2

68,7

72,0

72,7

78,0

64,5

IT

2,2

2,7

3,4

3,9

4,5

5,1

LT

3,7

4,9

5,4

5,8

6,1

6,8

LU

1127,2

1473,9

1404,2

1365,6

937,2

533,8

LV

0,6

2,2

3,1

3,4

2,9

3,0

MT

-62,0

-109,8

-103,1

-122,5

-120,7

-105,8

NL

70,6

77,7

83,7

83,0

63,8

57,2

PL

2,8

4,3

5,2

5,7

6,2

7,2

PT

3,9

4,4

5,7

7,4

7,0

5,7

RO

-3,2

-1,6

-0,4

0,4

1,3

1,8

SE

10,7

8,9

8,0

8,8

8,2

9,0

SI

3,8

5,5

7,0

8,3

9,6

11,0

SK

3,5

4,4

5,8

6,3

5,8

5,6

UK

4,0

1,0

3,1

3,8

3,7

3,7

Uwaga: kolorem zielonym oznaczono duże korzyści z integracji, a czerwonym – ujemne lub bardzo niskie korzyści z
integracji. Wskaźnik ten stanowi sumę: (i) transferów netto z budżetu UE wyrażonych odsetkiem produktu krajowego brutto
(PKB); (ii) bilansu handlu towarami i usługami wyrażonego odsetkiem PKB; (iii) napływów bezpośrednich inwestycji
zagranicznych („zobowiązań”) wyrażonych odsetkiem PKB; (iv) wypływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(„aktywów”) wyrażonych odsetkiem PKB; (v) wpływów repatriowanych dochodów z bezpośrednich inwestycji zagranicznych
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wyrażonych odsetkiem PKB. Od tej sumy odejmujemy: (vi) wypływy repatriowanych dochodów z bezpośrednich inwestycji
zagranicznych wyrażone odsetkiem PKB.
Źródło: KE, Eurostat, obliczenia własne.

Wielkość korzyści z integracji dla poszczególnych państw członkowskich UE jest dość zróżnicowana.
Podziały (centrum a peryferie) i dynamika (kryzys a ożywienie) opisane na rys. 27 można w przybliżeniu
zastosować także do pozostałych państw członkowskich UE, jak przedstawiono w tabeli 10. Istnieje
jednak dodatkowa grupa państw, która wykazuje szczególnie duże wartości, zarówno dodatnie, jak i
ujemne. Są to państwa powszechnie postrzegane jako raje podatkowe, w których przepływy
kapitałowe niekoniecznie są związane z krajową gospodarką realną, lecz głównie z transakcjami
finansowymi, często mającymi pierwotnie źródło w innych państwach. Należą do nich Cypr,
Niderlandy, Irlandia, Luksemburg i Malta (a w pewnym stopniu w niektórych latach również Belgia i
Węgry).
Z tego względu wyłączamy te gospodarki z rys. 28, aby uzyskać skalę pozwalającą na właściwe
porównanie najnowszych wartości wskaźnika i jego podwskaźników. Tak samo postąpiono z rajami
podatkowymi przedstawionymi na rys. 29. Prawie wszystkie gospodarki UE odnotowują dodatnie dane
zagregowane. Roczne korzyści z integracji są raczej niewielkie, szczególnie w niektórych peryferyjnych
państwach członkowskich UE w Europie Południowo-Wschodniej. Transfery z budżetu UE i napływy BIZ
są tam najważniejszymi źródłami korzyści z integracji, podczas gdy wymiana handlowa netto i wypływy
dochodów z BIZ mają ujemny wpływ. Zupełnie inaczej jest w przypadku niektórych z bardziej
centralnie położonych gospodarek UE, gdzie to w szczególności nadwyżka w handlu towarami i
usługami ma największy wpływ na korzyści z integracji, które wynoszą ok. 10% PKB rocznie. W
przypadku gospodarek odnotowujących górne wartości ogólnego wskaźnika również wypływy BIZ i
wpływy dochodów z BIZ w znacznym stopniu przyczyniają się do ich korzyści z integracji.
Rys. 28: korzyści z integracji dla wybranych państw członkowskich, lata 2013–2019, jako
odsetek produktu krajowego brutto
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
DE EE DK SI CZ ES HU SE PL LT BG PT SK IT
transfers

trade

FDI outflow

FDI inflow

FI FR UK AT LV EL RO HR BE

FDI income inflow

FDI income outflow (-)

total

Źródło: KE, Eurostat, obliczenia własne.
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Rys. 29: korzyści z integracji dla rajów podatkowych w UE, lata 2013–2019, jako odsetek
produktu krajowego brutto
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
-100,0
-200,0
LU
transfers

trade

CY
FDI outflow

IE
FDI inflow

FDI income inflow

NL

MT

FDI income outflow (-)

total

Źródło: KE, Eurostat, obliczenia własne.

Ogółem – i pomijając państwa będące rajami podatkowymi przedstawione na rys. 29 – średnie roczne
korzyści z integracji gospodarek UE wynoszą w ostatnich latach ok. 6% PKB. Wynikają one w przede
wszystkim z dużych średnich nadwyżek w handlu (2,4%), jak również z napływów BIZ (2,1%),
pomniejszonych dość znacznie przez wypływy dochodów z BIZ (2,6%). Mniejsze znaczenie mają
średnie transfery netto z budżetu UE (1,3%), jak również wypływy BIZ (1,3%) i wpływy dochodów z BIZ
(1,7%). Z powyższych obliczeń wynika jednak, że w przeciwieństwie do wkładów netto do budżetu UE
integracja nie jest dla gospodarek UE grą o sumie zerowej, lecz prowadzi do dodatkowej wartości
tworzonej przez międzynarodowy podział pracy z większym rynkiem dla wszystkich państw
członkowskich.

4.2. PODEJŚCIE DO REFORM MAJĄCE NA CELU PRZEŁAMANIE SPOSOBU MYŚLENIA O
POZYCJACH NETTO
Zwiększenie unijnej wartości dodanej zapewnianej przez wydatki UE
Zwiększenie unijnej wartości dodanej zapewnianej przez wydatki UE przyczyniłoby się do osłabienia
tego sposobu myślenia państw członkowskich. Im większy jest udział wydatków na europejskie dobra
publiczne charakteryzujące się korzyściami transgranicznymi lub zapewniające przyrost wydajności w
porównaniu z poziomem krajowym, tym mniej znacząca staje się koncepcja pozycji netto, ponieważ
korzyści wynikające z tych dóbr publicznych przypadają na całą UE, a zatem na wszystkie państwa
członkowskie łącznie. Jak jednak zwracają uwagę Benedetto, Heinemann i Zuleeg (2020), decydenci na
szczeblu krajowym mają niewiele bodźców, aby wspierać takie europejskie dobra publiczne, ponieważ
są one mniej istotne niż wydatki UE widoczne w ich państwach lub regionach, w szczególności transfery
z funduszy rolniczych i funduszy spójności. Ponadto korzyści wynikające z europejskich dóbr
publicznych często trudno jest określić ilościowo. Dlatego zwrotowi ku europejskim dobrom
publicznym muszą towarzyszyć kampanie informacyjne na temat ich wartości dodanej oparte na
odpowiednich wskaźnikach, które pozwolą oddać tę wartość (Benedetto, Heinemann, Zuleeg, 2020).
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Reforma systemu zasobów własnych UE
Zastąpienie znacznej części wkładów krajowych do budżetu UE innowacyjnymi (opartymi na
podatkach) zasobami własnymi może rozluźnić związek między płatnościami do budżetu UE z jednej
strony a transferami otrzymywanymi z niego z drugiej strony. Powinno to dotyczyć przynajmniej
„rzeczywistych” zasobów własnych generujących dochody, których nie można (w całości) przypisać
poszczególnym państwom członkowskim ze względu na transgraniczne efekty zewnętrzne, jak na
przykład dochody z mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO 2 w
ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji lub dochody z podatków lotniczych
(Schratzenstaller i Krenek, 2019) lub z udziału w CCCTB. Takie dochody generowane przez politykę
prowadzoną i realizowaną w sposób skoordynowany w całej UE (tj. harmonizację opodatkowania osób
prawnych lub skoordynowane wprowadzenie podatków, których nie można skutecznie wdrożyć na
szczeblu krajowym) można uznać za „rzeczywiste” zasoby własne. Zastąpienie części wkładów
krajowych rzeczywistymi zasobami własnymi sprawiłoby, że obliczanie pozycji netto nie miałoby sensu.
Ponadto wprowadzenie wyżej proponowanych zasobów własnych (co byłoby możliwe bez zmian
Traktatu, zob. Schratzenstaller i Krenek, 2019) pozwoliłoby stawić czoła ważnym wyzwaniom na
szczeblu UE, takim jak zmiana klimatu lub zapewnienie odpowiedniego obciążenia podatkowego
korporacji wielonarodowych. Jak podkreślają Benedetto, Heinemann i Zuleeg (2020), innowacyjne
zasoby własne, nawet gdyby nie można było ich rozdzielać na poszczególne państwa członkowskie,
oczywiście nie rozwiązałyby podstawowego problemu, o którym już wspomniano – mianowicie tego,
że decydenci krajowi wolą wydatki dostrzegalne w ich poszczególnych państwach członkowskich od
mniej istotnych wydatków na europejskie dobra publiczne. Nie jest to jednak argument przeciwko
innowacyjnym zasobom własnym, a raczej apel o dodatkowe reformy.
Analiza przykładów nr 4: częściowe zastąpienie wkładów krajowych do budżetu UE
innowacyjnymi (opartymi na podatkach) zasobami własnymi
Dyskusja na temat innowacyjnych zasobów własnych częściowo zastępujących wkłady krajowe do
budżetu UE nie jest czymś nowym (Schratzenstaller i in., 2017). We wniosku KE dotyczącym kolejnych
WRF ujęto kilka innowacyjnych źródeł zasobów własnych: wkład powiązany z tworzywami sztucznymi,
wynoszący 20% udział w dochodach ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji oraz zasoby własne
oparte na CCCTB. W obecnej dyskusji na temat sposobu finansowania Europejskiego Funduszu
Odbudowy w związku z COVID-19 ważną rolę odgrywają potencjalne (oparte na podatkach) zasoby
własne, takie jak: dochody z mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji
CO 2 (co zaproponowano również w Europejskim Zielonym Ładzie), ze sprzedaży na aukcji uprawnień
do emisji w ramach EU ETS lub z podatku cyfrowego.
W projekcie „FairTax” 33, który zrealizowano w ramach programu „Horyzont 2020”, zbadano kilka
wariantów w odniesieniu do innowacyjnych zasobów własnych (tabela 11). Im mniej dochodów z nich
będzie można przypisać poszczególnym państwom członkowskim ze względu na aspekty
transgraniczne i im większy udział wkładów krajowych zastąpią te zasoby, tym mniej znaczące będą
bilanse operacyjne netto. Ponadto wszystkie te warianty mogą w pewnym stopniu przyczynić się do
sprawiedliwego i zrównoważonego opodatkowania w UE. Kilka z nich może szczególnie wspierać
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu jako „ekologiczne zasoby własne”: podatek od biletów
lotniczych oparty na emisji dwutlenku węgla (lub podatki lotnicze ogółem), mechanizm dostosowania
cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO 2 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do

33

Zobacz Gunnarsson, Nerudová, Schratzenstaller (2019).
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emisji lub należność dodatkowa w odniesieniu do krajowych podatków od paliw. W ramach
ponadnarodowego przesunięcia obciążeń podatkowych innowacyjne zasoby własne mogłyby
zastąpić wkłady krajowe, co mogłoby stworzyć dodatkową przestrzeń fiskalną dla państw
członkowskich pilnie potrzebną w następstwie obecnego kryzysu związanego z COVID-19. Mogłyby
również służyć do finansowania wspólnych ogólnounijnych środków służących odbudowie gospodarki
po przezwyciężeniu dotkliwego kryzysu lub do sfinansowania większego budżetu UE.

Tabela 11: warianty zasobów własnych opartych na podatkach i potencjalnych dochodów
podatkowych
Badanie

Potencjalne
zasoby
własne oparte
na podatkach

Rok
referencyjny

Zaangażowan
e państwa
członkowskie

Szczegóły

Potencjalne
dochody w
mld EUR

Potencjalne
dochody w %
budżetu UE na
2021 r.

Krenek,
Schratzenstaller
(2017A)

Podatek od
biletów
lotniczych
oparty na
emisji
dwutlenku
węgla

2014

UE-28

Cena emisji
CO 2 25–35
EUR za tonę

4–5

2–3

Krenek, Sommer,
Schratzenstaller
(2020)

Mechanizm
dostosowywa
nia cen na
granicach z
uwzględnieni
em emisji CO 2
w ramach
unijnego
systemu
handlu
uprawnienia
mi do emisji

2021

UE-28

Cena emisji
CO 2 54 EUR za
tonę
uwzględniona
w przywozie

9–65

5–39

Nerudová,
Dobranschi,
Solilová,
Schratzenstaller
(2018)

Należność
dodatkowa w
odniesieniu
do krajowych
podatków od
paliw

2014

UE-28

0,03–0,20 EUR
za litr paliwa

13–86

8–51

Krenek,
Schratzenstaller
(2017B)

Podatek od
majątku netto

2014

UE-20
(państwa
członkowskie,
dla których
dostępne są
dane z
badania
finansów i
konsumpcji
gospodarstw
domowych)

1% od
majątku netto
gospodarstw
domowych
wynoszącego
ponad 1 mln
EUR; 1,5% od
majątku netto
gospodarstw
domowych
wynoszącego

156

93

PE 654.525

81

Departament Polityczny D: Sprawy Budżetowe
_________________________________________________________________________________________
Badanie

Potencjalne
zasoby
własne oparte
na podatkach

Rok
referencyjny

Zaangażowan
e państwa
członkowskie

Szczegóły

Potencjalne
dochody w
mld EUR

Potencjalne
dochody w %
budżetu UE na
2021 r.

ponad 1,5 mln
EUR
Nerudová,
Schratzenstaller,
Solilová (2017)

Podatek od
transakcji
finansowych

2016

UE-10
(„koalicja
chętnych”)

0,1% od
kapitału
własnego;
0,01% od
instrumentów
pochodnych

4–33

2–20

Nerudová,
Solilová (2019)

Zasoby
własne oparte
na CCCTB

2014

UE-28

1% CCCTB

8

5

Źródło: Schratzenstaller i Krenek (2019), tabela 2 (nieznacznie zmodyfikowana).

Reformy systemu rabatów
System rabatów – zwłaszcza rabatu przyznanego Zjednoczonemu Królestwu, ale także rabatów dla
innych państw będących płatnikami netto – był od dawna przedmiotem ostrych uwag krytycznych
(zob. np. Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych, 2016, Schratzenstaller i in., 2016). W swoim
sprawozdaniu końcowym Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych (2016) przytoczyła
argumenty za wykorzystaniem okazji, jaką stanowi brexit, aby całkowicie znieść wszystkie rabaty. W
związku z tym we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym WRF na lata 2021–2027 przewiduje się
stopniowe wycofywanie wszystkich rabatów do końca następnego okresu WRF. Heinemann (2019)
proponuje natomiast wprowadzenie uogólnionego mechanizmu korekcyjnego ograniczającego
pozycje netto do wcześniej określonego progu krytycznego przez przyznawanie rabatów w
odniesieniu do wkładów krajowych. W tym celu państwa członkowskie mogłyby uzgodnić „wzór
solidarnościowy” określający pożądane pozycje netto państw członkowskich jako funkcję ich dochodu
na mieszkańca. Autor oczekuje, że taka decyzja „ex ante” odwróci uwagę państw członkowskich od
indywidualnych pozycji netto, a skieruje ją na europejską wartość dodaną tworzoną przez budżet UE.
Wzmocnienie zasadności wydatków UE
Z badań Eurobarometr wynika, że istnieje korelacja między opinią publiczną na temat budżetu UE w
państwach członkowskich a pozycjami netto państw pochodzenia respondentów. Od 2005 r. co kilka
lat standardowe badania Eurobarometr zawierają pytania dotyczące budżetu UE, dlatego też wyniki
badań opinii publicznej są dostępne dla lat 2005, 2011, 2015 i 2018. Możliwe jest zatem określenie
opinii publicznej na temat budżetu UE w perspektywie wzdłużnej za ubiegłe prawie 15 lat, poczynając
od ostatnich dużych rund rozszerzenia.
Zadane pytania dotyczą wielkości i struktury budżetu UE. Konkretnie pytania są sformułowane
następująco:
1. „Z którym z poniższych stwierdzeń zgadza się Pan/Pani najbardziej: »UE powinna mieć większe
środki finansowe, biorąc pod uwagę jej cele polityczne« czy »Środki finansowe UE odpowiadają
jej celom politycznym«?”.
2. „A na które z następujących celów chciałby Pan / chciałaby Pani, żeby budżet UE był
wydawany? W pierwszej kolejności? Jakiekolwiek inne?”.
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W latach 2011 i 2015 pojawiły się również pytania o postrzeganą wartość publiczną budżetu UE.
Brzmiały następująco:
„Ogólnie rzecz biorąc, kiedy myśli Pan/Pani o budżecie UE, powiedziałby Pan / powiedziałaby Pani, że...
1. ... zapewnia obywatelom UE dobry stosunek korzyści do ceny?”
2. ... zapewnia obywatelom UE zły stosunek korzyści do ceny?”.
Wielkość budżetu UE
Pierwszym istotnym ustaleniem jest fakt, że w okresie objętym badaniami Eurobarometr dotyczącymi
opinii publicznej na temat budżetu UE średnie poparcie dla większych środków finansowych wzrosło
w UE z 32% w 2005 r. do 42% w 2018 r. (rys. 30).
Rys. 30: poparcie dla większych środków finansowych, według grup

Źródło: Dobreva (2018), dane z badania Eurobarometr, obliczenia własne.

Wskutek tego opinia, że środki finansowe UE są odpowiednie w obliczu istniejących priorytetów
politycznych, stale traci na popularności, zwłaszcza w latach 2015–2018, gdy wskaźnik poparcia zmalał
z 47% do 41%. Tym samym poparcie dla większego budżetu UE z jednej strony (40%), a z drugiej strony
opinia, że dostępne środki finansowe są wystarczające (41%), z czasem osiągnęły zbliżone wartości i w
2018 r. są niemal identyczne. Jak jednak wynika z rys. 31, zmiany w całej UE, jak również w grupie
państw będących płatnikami netto i państw będącymi odbiorcami netto są dość zróżnicowane.
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Rys. 31: poparcie dla większych środków finansowych – największe zmiany, lata 2005–2018
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Źródło: Dobreva (2018), dane z badania Eurobarometr, obliczenia własne.

Po drugie, tendencję wzrostową poparcia dla większych środków finansowych dla UE można
zaobserwować zarówno w państwach będących odbiorcami netto, jak i w państwach będących
płatnikami netto. Z poziomu 29% w państwach będących płatnikami netto poparcie dla większych
środków finansowych wzrosło w 2018 r. do ponad 32%. W państwach będących odbiorcami netto
poparcie opinii publicznej dla większego budżetu UE wzrosło z 39% w 2005 r. do 44% w 2018 r.
Trzecim ustaleniem jest fakt, że – jak można było się spodziewać – poparcie dla większych środków
finansowych jest na ogół wyższe w państwach członkowskich będących odbiorcami netto niż w
państwach będących płatnikami netto. W 2018 r. średni wskaźnik poparcia dla wyższego budżetu UE
wynosił 44% w państwach będących odbiorcami netto, w państwach będących płatnikami netto
wynosił natomiast ponad 32%. Był on zatem wyższy od średniej dla UE-28, która wynosiła 42%, w
państwach członkowskich będących odbiorcami netto, a niższy od tej średniej w państwach
członkowskich będących płatnikami netto.
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Po czwarte, zarówno w grupie państw będących odbiorcami netto, jak i w grupie państw będących
płatnikami netto występują wyjątki. W 2018 r. w 12 z 16 państw będących odbiorcami netto poparcie
dla większych środków finansowych UE było wyższe od średniej unijnej; wyjątek stanowiły Republika
Słowacka, Estonia, Słowenia i Litwa. Jednocześnie w 4 z 12 państw będących płatnikami netto – we
Włoszech, Irlandii, Francji i Belgii – poparcie opinii publicznej dla większego budżetu UE przekroczyło
średnią dla UE-28, osiągając wartości od 42% w Belgii do 49% we Włoszech.
Struktura wydatków UE
Badanie Eurobarometr obejmuje również aspekty związane ze strukturą wydatków UE. Przy pytaniu o
priorytety, które powinny być realizowane w ramach wydatków UE, obywatele UE wskazywali jako
priorytet wydatki na „zatrudnienie, sprawy społeczne i zdrowie publiczne” (wymienione przez 48%
respondentów), następnie „kształcenie, szkolenie, kulturę i media” (38%) oraz „zmianę klimatu i
ochronę środowiska” (35%). Najmniej istotne pozycje według respondentów to „infrastruktura
cyfrowa” (7%), „pomoc dla sąsiadów UE, w tym krajów kandydujących” (6%) oraz „koszty
administracyjne i koszty zatrudnienia, budynki” (4%). Ogólnie priorytety są dość podobne w przypadku
państw członkowskich należących do strefy euro i państw członkowskich spoza tej strefy (Komisja
Europejska, 2018A).
W latach 2011 i 2015 zapytano respondentów, czy budżet UE zapewnia dobry stosunek korzyści do
ceny (Dobreva, 2018). W UE-28 odsetek respondentów przekonanych, że budżet UE przynosi dobre
efekty w stosunku do poniesionych nakładów, w sumie wzrósł z 27% w 2011 r. do 31% w 2015 r. Z kolei
43% obywateli UE uważało w 2015 r., że budżet UE zapewnia zły stosunek korzyści do ceny. Średnio
odsetek respondentów uważających, że budżet UE zapewnia dobry stosunek korzyści do ceny, jest
wyższy w państwach będących beneficjentami netto niż w państwach będących płatnikami netto i w
obu tych grupach państw wzrósł w latach 2011–2015. W 2015 r. w 11 państwach członkowskich
przeważała opinia, że budżet UE zapewnia dobry stosunek korzyści do ceny, przy czym wszystkie z nich
(z wyjątkiem Irlandii, która była jednak wówczas odbiorcą netto) były beneficjentami netto (Dobreva,
2018). Te dane liczbowe uwydatniają znaczenie ilości i jakości dóbr publicznych dostarczanych przez
UE i jej instytucje oraz świadomości w tej dziedzinie. Ważne jest zwiększenie przekonania obywateli
państw będących płatnikami netto, jak i państw będących beneficjentami netto o zasadności
wydatków UE, również w odniesieniu do reformy unijnych WRF i sposobów ich finansowania.
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UWAGI KOŃCOWE
Operacyjne saldo budżetowe, tj. różnica wkładów krajowych państw członkowskich i transferów
otrzymanych z budżetu UE, było dominującym wskaźnikiem służącym państwom członkowskim do
oceny ich indywidualnych korzyści płynących z budżetu UE i członkostwa w UE. Niemniej jednak ten
sposób myślenia o pozycjach netto był krytykowany w licznych publikacjach i analizach o charakterze
politycznym i akademickim, gdyż wiąże się z szeregiem poważnych problemów i ograniczeń. Ponieważ
prowadzi do niedostatecznego doceniania kategorii wydatków generujących europejską wartość
dodaną dla wszystkich państw członkowskich, stanowi przeszkodę przy projektowaniu
ukierunkowanego na przyszłość budżetu UE, który byłby w stanie skutecznie sprostać
długoterminowym wyzwaniom dla całej UE, np. zmianie klimatu, migracji, nierównościom w rozkładzie
dochodów między regionami i między osobami fizycznym, zmianom demograficznym i transformacji
cyfrowej. Ponadto pozycje netto nie dostarczają informacji na temat struktury transferów
otrzymywanych przez poszczególne państwa członkowskie ani na temat ich efektywności i wyników.
Również korzyści wynikające dla całej UE z polityki finansowanej przez UE są pomijane w sposobie
myślenia o „słusznym zwrocie”. Wreszcie – co nie mniej istotne – sposób myślenia o pozycjach netto
pomija szereg korzyści pośrednich związanych z wydatkami UE, które mogą odnosić poszczególne
państwa członkowskie, tj. korzyści przypadających państwom członkowskim innym niż państwa
będące odbiorcą, np. korzyści makroekonomiczne dla państw nieobjętych polityką spójności.
Niezależnie od operacyjnego salda budżetowego państw członkowskich członkostwo w UE ma
pozytywny wpływ na państwa członkowskie wynikający z wewnątrzunijnych inwestycji bezpośrednich,
handlu wewnątrzunijnego oraz unijnych efektów sieciowych dla handlu i inwestycji.
Przegląd literatury na temat „kosztu braku działań na poziomie europejskim” potwierdza, że
szacunkowe korzyści z integracji UE (oraz potencjalne koszty z nią związane) są trudne do określenia,
więc w poszczególnych badaniach wyniki znacznie się różnią. Na wielkość korzyści wynikających z
europejskiej integracji gospodarczej silny wpływ mają zastosowana metodyka i wybrane dane. Z
szacunków opartych na nowoczesnych modelach grawitacyjnych wynika na ogół, że PKB wzrósł
średnio o około 5-7%, co nie odbiega zbytnio od prognoz z lat 80. XX wieku. Wyniki oszacowań z
symulacji scenariuszy alternatywnych z wykorzystaniem modeli makroekonomicznych zwykle
pokazują jeszcze większe korzyści – wynikający z jednolitego rynku wzrost PKB o 8–9%. Inne badania
wskazują jednak, że korzyści z integracji jednolitego rynku wynoszą średnio tylko ok. 1% PKB. Dodanie
korzyści wynikających ze środków integracji innych niż jednolity rynek daje średnio dwucyfrowy wzrost
procentowy. Niemal we wszystkich badaniach sugeruje się, że integracja UE ma ogólnie pozytywne
skutki gospodarcze dla wszystkich państw członkowskich UE.
Z dokładniejszej analizy wewnątrzunijnych inwestycji bezpośrednich wynika, że państwa członkowskie
o rozwiniętej gospodarce, które są płatnikami netto do budżetu UE, dokonały więcej wychodzących
BIZ, niż otrzymały przychodzących. Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstw pozwoliła płatnikom
netto zwiększyć BIZ za granicą i czerpać z nich zyski. Odnoszą one również korzyści z rozszerzonych
rynków i taniego zaopatrywania się w czynniki produkcji za pośrednictwem swoich zagranicznych
jednostek zależnych. Kraje słabiej rozwinięte pod względem gospodarczym, które są beneficjentami
netto budżetu UE, odnoszą korzyści z napływu kapitału i transferu technologii od inwestorów
zagranicznych. Na krótką metę jest to biznes przynoszący obopólne korzyści państwu pochodzenia
inwestycji i państwu je przyjmującemu. W dłuższej perspektywie korzyści, w tym zyski repatriowane,
kumulowane są w siedzibach głównych przedsiębiorstw skoncentrowanych w rozwiniętych
gospodarkach płatników netto. Dlatego też inwestorzy unijni uzyskali znacznie wyższe dochody z
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inwestycji w uboższych państwach z Europy Środkowo-Wschodniej, niż te państwa otrzymały w formie
transferów z budżetu UE.
Jeżeli chodzi o handel wewnątrzunijny, integracja UE zwykle ulegała wzmocnieniu po przystąpieniu do
UE, co świadczy o korzyściach płynących z członkostwa w UE dla wszystkich państw członkowskich.
Korzyści wynikające z handlu wewnątrzunijnego różnią się jednak znacznie w poszczególnych
państwach. Ponadto oprócz członkostwa w UE na handel wewnątrzunijny wpływało wiele czynników
(np. upadek komunizmu i późniejsza zmiana kierunku handlu, specjalizacja przemysłu i integracja z
globalnymi łańcuchami wartości, położenie geograficzne). Analizując bardziej szczegółowo
rozszerzenie UE w 2004 r. i jego skutki, można stwierdzić, że w odnośnym okresie (lata 1999–2008) tuż
przed datą przystąpienia do UE lub po niej nastąpił silny wzrost wewnątrzunijnego wywozu i przywozu
– średnia roczna stopa wzrostu wynosiła 7%. Zarówno państwa będące płatnikami netto, jak i państwa
będące beneficjentami netto odnotowały wzrost handlu wewnątrzunijnego, lecz był on znacznie
wyraźniejszy w przypadku tej drugiej grupy.
Również analiza unijnych efektów sieciowych dla handlu i inwestycji potwierdza w ujęciu
ekonometrycznym opartym na nowoczesnych modelach grawitacyjnych, że rozszerzenia UE mają duży
i znaczący wpływ na handel dwustronny i przepływy inwestycyjne. Umowy o wolnym handlu z
państwami trzecimi również mają pozytywny wpływ na handel, choć nie tak duży jak rozszerzenia UE.
Nasza rozwinięta sieć pokazuje, że dobra integracja się opłaca i skutkuje większymi przepływami
handlowymi. Dotyczy to w szczególności UE i jej rozległej sieci umów handlowych. W scenariuszach
alternatywnych wpływ wstąpienia do UE na PKB jest zawsze pozytywny, zwłaszcza w przypadku
nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE w ostatnich falach rozszerzenia. Średni wpływ
handlu na PKB dla średniej fali rozszerzenia UE wyniósł około 0,2%, przy czym rozszerzenie UE w 2004
r. miało największy wpływ, który wynosił średnio 0,65%. W tym przypadku zwłaszcza państwa Grupy
Wyszehradzkiej były w stanie zyskać do 2,3% PKB.
Aby przełamać sposób myślenia o „słusznym zwrocie” oraz związane z nim problemy i ograniczenia,
konieczne są dodatkowe wskaźniki pozwalające uzyskać bardziej kompleksowy obraz ogólnych
korzyści płynących z członkostwa w UE i z budżetu UE. Oszacowanie rozszerzonych sald netto, aby
uwzględnić oszczędności kosztów na szczeblu państw członkowskich uzyskane dzięki dostarczaniu
europejskich dóbr publicznych, pozwoliłoby uchwycić przynajmniej część korzyści płynących z
budżetu UE, które nie są uwzględniane w saldach netto. Zwiększenie unijnej wartości dodanej
zapewnianej przez wydatki UE przyczyniłoby się do osłabienia tego sposobu myślenia państw
członkowskich. Im większy jest udział wydatków na europejskie dobra publiczne charakteryzujące się
korzyściami transgranicznymi lub zapewniające przyrost wydajności w porównaniu z poziomem
krajowym, tym mniej znacząca staje się koncepcja pozycji netto, ponieważ korzyści wynikające z tych
dóbr publicznych przypadają na całą UE, a zatem na wszystkie państwa członkowskie łącznie.
Zastąpienie znacznej części wkładów krajowych do budżetu UE innowacyjnymi (opartymi na
podatkach) zasobami własnymi może rozluźnić związek między płatnościami do budżetu UE z jednej
strony a transferami otrzymywanymi z niego z drugiej strony. Wprowadzenie reform w systemie
rabatów może zatem pomóc przełamać sposób myślenia o pozycjach netto.
Ponadto z badań Eurobarometr wynika, że istnieje korelacja między opinią publiczną na temat budżetu
UE w państwach członkowskich a pozycjami netto państw pochodzenia respondentów. Średnio
odsetek respondentów uważających, że budżet UE zapewnia dobry stosunek korzyści do ceny, jest
wyższy w państwach będących beneficjentami netto niż w państwach będących płatnikami netto.
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Uwydatnia to znaczenie ilości i jakości dóbr publicznych dostarczanych przez UE i jej instytucje oraz
świadomości w tej dziedzinie. Ważne zatem jest zwiększenie przekonania obywateli państw będących
płatnikami netto, jak i państw będących beneficjentami netto o zasadności wydatków UE, również w
odniesieniu do reformy unijnych WRF i sposobów ich finansowania.
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ZAŁĄCZNIK – WYWIAD
W poniższej sekcji przedstawiamy zapis wywiadu przeprowadzonego z Alainem Lamassoure’em,
byłym posłem do Parlamentu Europejskiego.
Alain Lamassoure został posłem do Parlamentu Europejskiego w 1989 r. Ponownie wybrano go do PE
w latach 1999, 2004, 2009 i 2014. W latach 1992–1993 przewodniczył Komisji Kontroli Budżetowej, a w
2009 r. został przewodniczącym Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, w której działał do
czerwca 2014 r. Od lutego 2015 r. do sierpnia 2018 r. przewodniczył Komisji Specjalnej ds. Interpretacji
Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach. Podczas służby w
Parlamencie Europejskim Alain Lamassoure był członkiem kilku komisji, takich jak: Komisja
Gospodarcza i Monetarna, Komisja Specjalna ds. Wyzwań Politycznych i Zasobów Budżetowych na
rzecz Zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. czy Komisja Spraw Konstytucyjnych. Był również
członkiem tzw. grupy Montiego – grupy wysokiego szczebla ds. zasobów własnych ustanowionej w
2014 r., której przewodniczył były komisarz i premier Włoch Mario Monti. Celem tej grupy było
przedstawianie sugestii dotyczących ewentualnych reform obecnego systemu zasobów własnych UE.
W 2016 r. grupa opublikowała swoje sprawozdanie końcowe zawierające zalecenia dotyczące
przyszłego finansowania UE, a w 2017 r. przedstawiła swoje ustalenia Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie, po czym została rozwiązana.
Poniżej znajdują się odpowiedzi Alaina Lamassoure’a na pytania zadane w ramach wywiadu:
1. Jak Pana zdaniem rozwijał się sposób myślenia o pozycjach netto w dłuższej perspektywie
czasowej?
Niestety na przestrzeni lat uległ rozwinięciu i wzmocnieniu proporcjonalnie do części zasobów
opartych na DNB w stosunku do całkowitych środków.
2. Jakie są Pana zdaniem najważniejsze ograniczenia i problemy związane z koncepcją pozycji
netto?
Wszystko to jest zbyt uproszczone. WRF i debaty w sprawie budżetu są całkowicie oderwane od
wspólnego interesu UE i dąży się w nich do osiągnięcia porozumienia co do 28 pozycji krajowych, przy
czym do każdej z tych pozycji stosuje się budżetowy punkt widzenia „słusznego zwrotu”. Kiedy pod
koniec 2012 r. Rada Europejska przyjęła obecne WRF, przewodniczący Herman Van Rompuy zdołał
uzyskać jednomyślną zgodę po 28 różnych rozmowach dwustronnych za zamkniętymi drzwiami
(„metoda konfesjonału”) i bez ani jednej debaty plenarnej na temat europejskich priorytetów i
interesów.
3. Czy ma Pan jakieś pomysły lub sugestie odnośnie do prostego wskaźnika alternatywnego, który
lepiej niż pozycje netto nadawałby się do odzwierciedlania korzyści z budżetu UE?
Nadawałby się lepiej, ale z czyjego punktu widzenia? Jeżeli przedmiotem zainteresowania jest interes
UE, dlaczego nie stosować tych samych wskaźników, które są wykorzystywane w przypadku budżetów
krajowych?
4. Jakie są Pana zdaniem korzyści pośrednie z budżetu UE i czy są one równomiernie rozłożone
na państwa członkowskie?
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Korzyści pośrednie są dobrze znane i udokumentowane przez odbiorców netto i przez Komisję: część
środków z funduszy spójności i funduszy pomocy rozwojowej wykorzystywana do dokonywania
zakupów w państwach będących płatnikami netto, przepływy handlowe, obniżenie kosztów produkcji
przez outsourcing w państwach będących odbiorcami netto. Niestety, korzyści te nigdy nie były bardzo
przekonujące dla parlamentów płatników netto, które muszą głosować w sprawie wkładów krajowych
finansowanych przez podatników krajowych, podczas gdy zyski gospodarcze nie pojawiają się jako
takie w budżetach krajowych.
5. Jak Pan rozumie koncepcję europejskiej wartości dodanej?
Prawdziwa europejska wartość dodana jest rzadko – o ile w ogóle – oceniana. Jest to stosunek wartości
do ceny uzyskany dzięki łączeniu zasobów w celu realizowania polityki na szczeblu unijnym zamiast na
krajowym.
6. Jakie wydatki UE generowałyby Pana zdaniem europejską wartość dodaną (z uwzględnieniem
priorytetów i charakterystyki konkretnej europejskiej wartości dodanej poszczególnych pozycji
wydatków)?
Jest to kwestia dyskusyjna, ponieważ definicja ta jest bardziej uznaniowa niż naukowa. Można
argumentować, że cała WPR przyczynia się do niezależności żywnościowej UE lub do Europejskiego
Zielonego Ładu, lecz nie wszyscy zgadzają się co do celu niezależności żywnościowej, a inni
kwestionują „zielony” element WPR. Podobnie można argumentować, że francuski krajowy budżet na
obronę jest kwestią leżącą w interesie europejskim lub że niemieckie uczelnie zwiększają atrakcyjność
Europy dla najlepszych studentów z innych kontynentów. Jeżeli zgodzić się co do tego, oznaczałoby
to, że pewne wydatki krajowe są tak samo – a może nawet w większym stopniu – motywowane
interesem Europy jak część budżetu UE.
7. Które wydatki ujęte w obecnych WRF i proponowanych WRF na okres po 2020 r. nie generują
żadnej europejskiej wartości dodanej lub tworzą jej niewiele i dlaczego?
Zasadniczo wszystkie środki, które są a priori przypisane do konkretnej lokalizacji. Możemy je uznać
bardziej za formę wsparcia budżetowego na rzecz państw członkowskich lub regionów niż za
zapewnianie dóbr europejskich.
8. Czy Pana zdaniem debata na temat płatników netto nasiliła się w dłuższej perspektywie, a jeśli
tak, to jakie są najważniejsze tego powody?
Zobacz odpowiedź na pytanie 1. Ważną rolę odegrało również znaczne rozszerzenie UE w 2004 r.,
wskutek którego liczba beneficjentów netto uległa pomnożeniu.
9. Jakie rozwiązania w zakresie reform mogłyby Pana zdaniem osłabić sposób myślenia o
pozycjach netto?
Żadne. Jest on zbyt głęboko zakorzeniony w polityce krajowej i europejskiej.
10. Proszę uszeregować następujące rozwiązania, które mogą pomóc przełamać sposób myślenia
o pozycjach netto, przypisując „1” najbardziej obiecującemu rozwiązaniu, a „8” – najmniej
obiecującemu 34.

34 Rozwiązania te omówili Benedetto, G., Heinemann, F., Zuleeg, F., 2020, Strategie na rzecz zmiany perspektywy juste retour w odniesieniu
do budżetu UE, briefing na wniosek Komisji Budżetowej, Bruksela,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648186/IPOL_BRI(2020)648186_PL.pdf.
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Zaprzestanie sporządzania oficjalnych sprawozdań dotyczących sald operacyjnych netto – 8
Rozszerzone wskaźniki korzyści krajowych – 7
Zróżnicowane kampanie komunikacyjne – 6
Większa elastyczność budżetowa w zakresie przesuwania środków między pozycjami budżetowymi –
5
Reformy instytucjonalne (np. transnarodowe listy partyjne do Parlamentu Europejskiego) lub
ograniczenie krajowego prawa weta wobec budżetu – 4
Nowe zasoby własne (np. podatki UE) – 1
„Uogólniony mechanizm korekcyjny” na podstawie z góry określonych sald netto – 3
Zróżnicowane stopy dofinansowania – 2
11. Jakie rozwiązania w zakresie reform i mechanizmów mogłyby Pana zdaniem złagodzić konflikt
między płatnikami netto a odbiorcami netto?
Nic się nie zmieni, dopóki nie wrócimy do ducha i litery Traktatów: wszystkie obszary polityki
europejskiej powinny być finansowane z prawdziwych zasobów własnych. Jeżeli wkład do budżetu UE
będzie wnosiło 450 mln podatników zamiast tylko 27 z nich, nastrój będzie zupełnie inny. Debata na
temat juste retour nie jest w pełni nieobecna w federacyjnych państwach członkowskich, lecz jest
znacznie mniej toksyczna, a w innych nie jest znana.
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Oceniając korzyści uzyskiwane z budżetu Unii Europejskiej (UE), państwa członkowskie koncentrują się
przede wszystkim na swoich indywidualnych pozycjach netto, tj. saldzie netto wkładów krajowych i
transferów otrzymanych z budżetu UE. Ten sposób myślenia o „słusznym zwrocie” wiąże się z
szeregiem ograniczeń i problemów i całkowicie pomija korzyści dla państw członkowskich
wykraczające poza czysto finansowe przepływy związane z budżetem UE. Państwa członkowskie mogą
odnosić korzyści pośrednie, które są związane z różnymi interwencjami i obszarami polityki
finansowanymi z budżetu UE. W przypadku polityki koordynowanej i finansowanej przez UE,
zastępującej lub uzupełniającej indywidualne nieskoordynowane działania na szczeblu państw
członkowskich i tworzącej w ten sposób dodatkową wartość dodaną przez wykorzystanie synergii,
mogą również pojawiać się korzyści dla całej UE. Państwa członkowskie czerpią korzyści również z
bezpośrednich inwestycji wewnątrzunijnych, handlu wewnątrzunijnego oraz unijnych efektów
sieciowych. Ocenę opartą na pozycji netto można byłoby zatem uzupełnić dodatkowymi wskaźnikami
dającymi bardziej kompleksowy obraz ogólnych korzyści dla państw członkowskich, które wynikają z
członkostwa w UE i z jej budżetu, a kilka wariantów reformy w budżecie UE mogłoby pomóc przełamać
tę ocenę
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