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Budżet Wspólnot Europejskich - wymiar finansowy 
najbliższego poszerzenia 

Zagadnienie budżetu jest bardzo istotnym problemem ekonomicznych 
dyskusji. Bowiem budżet stanowiąc zestawienie wydatków jednostki gospo-
darującej jest podstawą finansowego planowania wszelkich przedsięwzięć 
oraz źródłem informacji dla prowadzonej działalności. 

Wspólnoty Europejskie (WE) posiadają własny budżet, który finansuje 
ich działalność i prowadzone przez nie polityki. Budżet WE jest określany 
jako niewielki, gdyż tworzy go 1,1 -1,2% PKB wszystkich krajów członkow-
skich. Pierwotnie Wspólnoty miały odrębne budżety. W 1967 roku na pod-
stawie umowy w sprawie utworzenia wspólnych organów naczelnych i za-
rządzających, połączono budżety Europejskiej Wspólnoty Energii Atomo-
wej (EUROATOM) raz budżet operacyjny Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali (EWWiS). 

Budżet ogólny (generalny) WE jest podstawowym elementem systemu 
finansowego Wspólnot. Na system finansowy WE składają się dwie części 
tj. budżetowe i pozabudżetowe środki finansowania Wspólnot. Wśród bu-
dżetowych elementów podstawę stanowi budżet generalny, budżet opera-
cyjny EWWiS, którego aktywa są przekazywane Wspólnocie Europejskiej1. 
Ponadto w tej części znajdują się Europejski Fundusz Rozwoju oraz budże-
ty satelitarne. Europejski Fundusz rozwoju, którego składki pochodzą z 
bezpośrednich wpłat krajów członkowskich Wspólnot, finansuje współpra-
cę między WE a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Z kolei bu-
dżety satelitarne są związane z funkcjonowaniem kilku wspólnotowych zde-
centralizowanych agencji działających niezależnie, które mają odrębne bu-
dżety zasilane z wypłat z budżetu ogólnego. Do najważniejszych tego typu 
agencji należą: Agencja Zaopatrzeniowa EUROATOMU, Europejska 
Agencja do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz Europej-
ska Fundacja do spraw Szkoleń. 

Do źródeł pozabudżetowych należą środki z Europejskiego Banku In-
westycyjnego (EBI) oraz działalność pożyczkowa Komisji Europejskiej na 
międzynarodowych rynkach finansowych. 

Budżet ogólny odgrywa pierwszoplanową rolę, jego zadaniem jest 
przede wszystkim finansowanie polityk realizowanych przez WE, przewi-
dzianych w Traktacie Rzymskim oraz w Traktacie z Maastricht. Z budżetu 
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ogólnego finansowane są również wydatki administracyjne instytucji wspól-
notowych. Głównym źródłem przychodów budżetu WE są tzw. środki wła-
sne, które można zdefiniować jako przychód podatkowy podporządkowany 
do Wspólnot, w celu finansowania ich budżetu. Istota systemu środków 
własnych polega na przekazywaniu składki na rzecz budżetu w sposób au-
tomatyczny przez państwa członkowskie. Wszystkie państwa członkowskie 
są zobligowane do regularnego wpłacania swoich części składek wyliczo-
nych zgodnie z Decyzją Rady z dnia 29 września 2000 o systemie środków 
własnych Wspólnot Europejskich. 

Początkowo w okresie od 1958 roku do 1970 Wspólnoty były finansowe 
wyłącznie ze składek państw członkowskich. System środków własnych 
wprowadzono na posiedzeniu Rady Europejskiej w Luksemburgu w 1970 
roku (choć praktycznie zastosowany od 1980 r.). Głównym celem tej refor-
my było uniezależnienie się Wspólnot od składek z państw członkowskich. 
Początkowo system środków własnych składał się z wpływów z ceł i opłat 
cukrowych, które nazwano tradycyjnymi środkami własnymi (Traditional 
Own Resources - TOR) oraz wpływów opartych na zharmonizowanej pod-
stawie podatku VAT. Na skutek decyzji Rady Europejskiej w Brukseli 
(w 1988 r.) oraz głębokiej reformy finansów wspólnotowych składka obej-
muje dziś cztery źródła pochodzenia środków. Pierwsze źródła to już wyżej 
wspomniane opłaty rolne i opłaty cukrowe pobierane od przemysłu cukro-
wego, a także cła nakładane na towary importowane z krajów trzecich. Sto-
sowanie ceł i opłat jest wynikiem zasad określonych regulacjami prawnymi 
wspólnej polityki celnej i rolnej. Regułą jest, że dochody te przeznaczone są 
tylko i wyłącznie do budżetu WE. Udział TOR w finansowaniu budżetu 
Wspólnoty Europejskiej systematycznie spada, w 1988 r. wynosił on prawie 
30%, a obecnie jest to już tylko ok. 13%2. 

Trzecim źródłem finansowania jest podatek od towarów i usług - VAT. 
Składka zostaje tu obliczona na podstawie jednolitej stopy obciążającą pod-
stawę liczoną jako 1% masy podatku VAT oszacowanej dla wszystkich 
państw członkowskich. Jeżeli jednak oszacowana baza VAT byłaby wyższa 
niż 0,5% PNB, wtedy do wyliczenia składki przyjmuje się wartość równą 
0,5% PNB3. Obecny poziom udziału wpłat z tytułu podatku VAT w ogólnej 
kwocie środków własnych WE wynosi ok. 20% i systematycznie spada, gdyż 
państwa członkowskie podjęły decyzję o obniżeniu udziału VAT w finanso-
waniu budżetu wspólnotowego ze względu na jego negatywny wpływ na 
konsumpcję. 

Gdy wymienione źródła nie wystarczają dla uzyskania pożądanych do-
chodów budżetu, środki uzyskiwane są z czwartego źródła, tzn. z części su-
my PNB wszystkich krajów członkowskich, dlatego też jest ono często okre-
ślane źródłem dopełniającym (topping up). Polega on na pobraniu jedna-
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kowego procentu (stawka jednolita) od PNB poszczególnych państw człon-
kowskich. Stawka jednolita, to wyrażony w procentach stosunek niepokry-
tych potrzeb budżetowych WE do sumy PNB wszystkich państw członkow-
skich. Stawka ta jest ustalana co roku przez Komisję Europejską. Wprowa-
dzenie tego źródła spowodowało przede wszystkim ustabilizowanie finan-
sów WE oraz pozwoliło na stopniowy wzrost budżetu w średnim okresie, 
przy zachowaniu limitu wydatków na określonym poziomie. Składka od 
PNB pozwala również na bardziej sprawiedliwe obciążenie państw człon-
kowskich, proporcjonalne do ich potencjału gospodarczego. Udział tego 
środka w finansowaniu budżetu WE wynosi obecnie ok. 50% i stale rośnie. 
Komisja Europejska szacuje, że po roku 2004 środki ze źródła czwartego 
będą stanowić ponad 70% dochodów budżetu. 

Komisja Europejska w raporcie dotyczącym funkcjonowania systemu 
środków własnych Wspólnot wskazuje dwa możliwe kierunki przyszłego 
rozwoju środków własnych WE. Jeden z nich to zwiększenie bazy podatko-
wej i stworzenie nowych źródeł finansowania Wspólnot. Drugi kierunek 
polega na uproszczeniu obecnego systemu finansowania poprzez zastąpie-
nie trzech źródeł finansowania (cła, VAT i składka od PNB) jednym opar-
tym na PNB4. 
Analiza obecnego systemu środków własnych Wspólnot wykazuje na 
zmniejszający się udział procentowy tradycyjnych środków własnych (cła i 
opłaty rolne zw. TOR) oraz VAT i zwiększający się udział składki od PNB. 
Na przestrzeni lat 1988-1998 procentowy udział TOR zmalał z 29,1% 
w 1988 r. do ok. 16,7% w 1998 r., natomiast udział VAT w środkach wła-
snych WE zmalał z 60,0% do ok. 39,7%. Procentowe kształtowanie się 
udziału poszczególnych środków własnych w budżecie ogólnym WE w la-
tach 1999-2004, prognozę na okres 2005-2006 przedstawia poniższa tablica. 

Tablica 1 

Środki własne w budżecie ogólnym Wspólnot w latach 1999-2004 oraz 2005-06 
(udział w % ogółu dochodów budżetu generalnego) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tradycyjne środki 
własne 16,6 14,8 15,7 13 13 13 14 14 

Wpłaty na 
podstawie VAT 36,4 36,7 36,8 20 21 10 12 13 

Wpłaty oparte na 
PNB 47 48,5 47,5 67 66 76 74 73 

Źródło. Członkostwo Polski wUE-na jakich zasadach? Materiały U KIE, Warszawa, marzec 
2003, s. 178. 
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Największymi płatnikami do budżetu a zarazem płatnikami netto są: Niemcy, 
Francja, Włochy i Wielka Biytania, zaś największymi beneficjentami są: Hiszpania, 
Portugalia, Grecja i Irlandia (kraje kohezyjne). 

Budżet Wspólnot Europejskich ma tendencję wzrostową, jego wielkość zgodnie 
z przyjętą strategią finansową na lata 2000-06 przedstawia tablica 2 

Tablica 2 

Wielkość budżetu ogólnego w latach 2000-06 (w mld euro) 

Rok Budżet ogólny WE 

2000 91,3 

2001 94,7 

2002 104,5 

2003 107,9 

2004 107,1 

2 05 107,9 

2006 110,3 

Źródło: Członkostwo Polski w UE - na jakich zasadach? Materiały UKIE, Warszawa, mai 
2003, s. 178. 

Od początku lat siedemdziesiątych w 2001 r. wydatki Wspólnot wzrosły 
czterdziestokrotnie. Najwięcej pieniędzy, bo około 45%, w 2002 r. przezna-
czono na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (ta zawsze pochłaniała 
najwięcej pieniędzy z budżetu) na Fundusze Strukturalne (34,5%), prace 
badawczo-rozwojowe (4,1%), politykę zewnętrzną (8,4%) oraz administra-
cję (5,2%)5. Podobnie kształtowały się wydatki budżetu w roku 2003. Infor-
macje powyższe zobrazowano na wykresie. 

Wydatki budżetu w rolni 2003 
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Największym wydatkiem z budżetu genera lnego jest rolnictwo, 
rocznie pochłania ok. 42 mld euro. Z powyższej kwoty ok. 38 mld euro wy-
dawane jest na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a pozostała 
kwota przeznaczona jest na rozwój obszarów wiejskich. W ramach WPR 
główne wydatki nastawione są na regulację rynku rolnego poprzez dopłaty 
bezpośrednie dla rolników, dopłaty do eksportu produktów rolnych do kra-
jów trzecich itp. Są to bezpośrednie wypłaty dla rolników związane z rodza-
jem ich działalności na podstawie udokumentowanej wielkości produkcji. 
Od 1988 roku w ramach tego rozdziału wspomagana finansowo jest rów-
nież deprecjacja nowo tworzonych zapasów oraz połowa kosztów związa-
nych z programem odłogowania ziemi rolnej. Z tego rozdziału finansowa-
ne są również wydatki na wsparcie rybołówstwa. 

Na przestrzeni ostatnich lat WE podjęła szereg działań mających na ce-
lu ograniczenie kosztów funkcjonowania WPR poprzez redukcję cen pod-
stawowych produktów rolnych, zbliżając je do cen światowych oraz większe 
wspieranie działań mających na celu ograniczenie wielkości produkcji rol-
nej. Doprowadziło to do znacznego zmniejszenia udziału wydatków z tego 
rozdziału w stosunku do wielkości budżetu (z 60% w 1988 r. do ok. 47% w 
2002). 

Przez pojęcie fundusze strukturalne w budżecie należy rozumieć środki 
na finansowanie dwóch dużych funduszy wspólnotowych: Funduszy Struk-
turalnych i Funduszu Spójności. Jest to drugi pod względem wielkości 
rozdział w budżecie WE, a wysokość alokowanych tam środków wynosi 
ok. 34,5% ogółu wydatków z budżetu generalnego. Ponad 90% 
środków zaplanowanych w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowa-
nie Funduszy Strukturalnych. Są to cztery fundusze: 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Régional De-
velopment Fund - ERDF) od 1975 r., 
- Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund - ESF) od 
1957 r., 
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (European Agricul-
ture Guidance and Guarantee Fund - EAGGF), od 1962 r., 
- Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (Financial Instrument 
for Fischeries Guidance - FIFG) od 1992 r. 
Największy z nich (finansowo) Europejski Fundusz Regionalny obejmu-

je trzy cele wsparcia: 
* wspieranie rozwoju regionów, 
* wspieranie zmian społecznych i ekonomicznych w regionach dotkniętych 
strukturalnymi problemami gospodarczymi, 
* wspieranie walki z bezrobociem6. 
Realizacja tych celów ma za zadanie wyrównanie poziomu rozwoju w całej 
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„15". Większość środków przeznaczonych na działanie Funduszy Struktu-
ralnych (ok. 70%) alokowane jest na realizację Celu 1 (wykres 2). 

Przeznaczenie środków z Funduszy Strukturalnych w latach 2000-2006 

Źródło: Unia Europejska, Biuletyn Informacyjny nr 8/03. 

Z Funduszu Spójności, który jest dużo mniejszy, finansowane są progra-
my poprawy infrastruktury w państwach członkowskich (np. budowa auto-
strad) oraz ochrony środowiska (np. budowa oczyszczalni ścieków). Z fun-
duszu tego korzystają cztery państwa (Hiszpania, Portugalia, Grecja i Irlan-
dia), których PNB per capita jest niższy niż 90% średniej państw Wspólnot 
Europejskich. Połowę z tych środków wykorzystuje Hiszpania, natomiast 
tylko ok. 10% przekazywana jest do Irlandii. 

Zarówno Fundusze St ruktura lne jak i Fundusz Spójności są pro-
gramami wieloletnimi, a w każdym rocznym budżecie zaplanowane są 
środki na pokrycie kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie, 
w ramach realizacji poszczególnych kontraktów. Jeżeli jednak środki nie 
zostaną zakontraktowane i wydatkowane w wyznaczonym czasie, to przepa-
dają i wracają do ogólnej puli niewykorzystanych środków budżetowych, 
które później zwracane są państwom członkowskim w ramach rozliczania 
ich wpłat do budżetu WE. 

Kolejny obszar wydatków, tj. działania zewnętrzne obejmuje wszystkie 
działania „15" na rzecz państw trzecich. Część z tych działań ukierunkowa-
na jest geograficznie, a część ma charakter horyzontalny. W rozdziale tym 
alokowane jest około 8% ogółu środków budżetu WE. Przykładem działań 
horyzontalnych finansowanych przez WE są: 
- pomoc humanitarna, 
- inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka, 
- wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, 
- składki WE do organizacji międzynarodowych działających na rzecz 
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kra jów rozwijających się, 
- opłaty za korzystanie z łowisk państw trzecich. 
Do programów o charakterze geograficznym można zaliczyć: 
- program TACIS dla krajów byłego ZSRR, 
- współpracę z krajami rozwijającymi się Azji i Ameryki Łacińskiej, 
- programy dla Afryki Południowej, 
- program MEDA dla krajów śródziemnomorskich i Bliskiego Wschodu, 
- program PHARE dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym dla 
Polski. 

W ramach wydatków administracyjnych finansowane jest funkcjonowa-
nie administracji „15". W 2002 r. alokowano na ten cel ok. 4,7 mld euro. 
W rozdziale tym przewidziane są środki na pensje dla pracowników, eme-
rytury, utrzymanie budynków, publikacje dzienników urzędowych i innych 
dokumentów oraz finansowanie przedstawicielstw dyplomatycznych WE 
w państwach trzecich. 

W budżecie generalnym przewidziane są również rezerwy. W 2002 r. by-
ły to trzy rodzaje rezerw: 
- monetarna w wysokości 250 min euro na pokrycie wahań kursowych euro 
do dolara i w ramach Europejskiego Systemu Monetarnego, 
- na pomoc w nagłych przypadkach w wysokości 200 min euro dla państw 
spoza WE, 
- na gwarancje pożyczek w wysokości 200 min euro dokonywanych przez 
wspólnoty dla państw trzecich. 

Ze względu na wprowadzenie euro, ryzyko kursowe w WE praktycznie 
przestało istnieć, więc podjęto decyzję o zlikwidowaniu tej rezerwy od 2003 
roku. Pieniądze z tego rozdziału mogą być wydatkowane tylko na cele, któ-
re nie mogły zostać przewidziane podczas projektowania budżetu. 

W 2000 roku w celu finansowania rozbudowanej pomocy dla państw ne-
gocjujących ze Wspólnotami został utworzony rozdział, pomoc przedakce-
syjna. Z tych środków finansowane są programy SAPARD i ISPA. Pienią-
dze niewykorzystane przez państwa kandydackie wracają do państw człon-
kowskich. Wielkość alokacji w tym rozdziale, w roku 2002 - 3-120 min eu-
ro7. 

„Agenda 2000" przewiduje wprowadzenie do budżetu WE rozdziału 
rozszerzenie. Zostanie on uruchomiony dopiero w momencie przystąpienia 
pierwszych nowych państw członkowskich (prawdopodobnie w 2004 roku). 

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące wydatków związanych z roz-
szerzeniem WE jako sumę kwot w min EUR uzgodnionych dla nowych 
członków przedstawia tablica 3. 
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Tablica 3 

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące wydatków budżetowych związanych 
z rozszerzeniem WE jako suma kwot w min euro 

2004 2005 2006 

Rolnictwo, w tym: 1897 3747 4147 
Wspólna Polityka Rolna 327 2032 2322 
Obszary wiejskie 1570 1715 1825 
Działania strukturalne, w tym: 6070 6907 8770 
Fundusze Strukturalne 3453 4755 5948 
Fundusz Spójności 2617 2152 2822 
Polityki wewnętrzne, w tym: 1457 1428 1372 
Istniejące polityki wewnętrzne 846 881 916 
Bezpieczeństwo nuklearne 125 125 125 
Wzmocnienie instytucji 200 120 60 
Instrument Schengen 286 302 271 
Administracja 503 558 612 

Ogółem 9927 12640 14901 

Addendum 
Ryczałt gotówkowy 1011 744 644 
Kompensata budżetowa 262 429 296 

Ogółem 1273 1173 940 

Źródło: E. Kawecka-Wyrzykowska, Finansowy wymiar rozszerzenia UE. 

W ciągu pierwszych trzech lat członkostwa nowi członkowie otrzymają 
prawie 41 mld EUR jako środki na zobowiązania, co oznacza średniorocz-
nie 13,4 mld EUR, są to sumy, które będą do dyspozycji beneficjentów w 
dłuższym okresie. Środki na płatności, które będą wydawane w latach 2004-
2006 są mniejsze. Najwięcej, bo prawie 22 mld EUR stanowią środki na 
działania strukturalne. Na rolnictwo przeznaczono ok. jednej czwartej 
transferów z budżetu, pozycja: kompensata budżetowa oraz ryczałt gotów-
kowy ma za zadanie zwiększyć płynność finansową nowych członków. Łącz-
nie jest to kwota 3,38 mld EUR, z czego 1,44 mld przypadnie dla Polski. 

Przeprowadzenie porównania propozycji Komisji z Kopenhagi z wcze-
śniejszymi wielkościami oferowanymi przez Komisję pokazuje, że sumy 
w kompromisie kopenhaskim są niższe od sum jakie WE była gotowa prze-
znaczyć na rozszerzenie kilka lat temu. Porównanie wielkości w min EUR 
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przygotowane przez Komisję Europejską przestawione jest w poniższej 
tablicy. 

Tablica 4 

Propozycje wydatków budżetowych związanych z piątym poszerzeniem (Berlin, Komisja 
Europejska, Kopenhaga) jako suma kwot w min euro 

Pułap 
z Berlina 

Propozycja 
Komisji 

30.01.2002 

Uzgodnienie 
Rady 

Europejskiej 
24-25.10.02 

Kopenhaga 
13.12.2002 

2004 11610 10794 10080 9927 

2005 14200 13400 12601 12624 

2006 16780 15966 14964 14916 
Suma na rozszerzenie bez 
kompensaty i ryczałtu 

42590 40160 

Propozycja kompensaty 
i ryczałtu w okresie 2004-2006 

Brak 1119 1652 3386 

Suma na rozszerzenie 
z uwzględnieniem kompensat 
i ryczałtu 

42590 41279 39297 40853 

Źródło: E. Kawecka-Wyrzykowska, Finansowy wymiar rozszerzenia HE. 

Przyczyny zmiany stanowiska państw WE należy upatrywać w utrzymu-
jącej się od kilku lat zlej koniunktury w krajach europejskich, szczególnie 
w Niemczech. Kraj ten jak i kilka innych krajów ma kłopoty z utrzymaniem 
niskiego deficytu budżetowego. Inną przyczyną może być brak współpracy 
krajów kandydujących w wypracowaniu wspólnego stanowiska w ostatniej 
fazie rokowań, dzięki któremu byłoby możliwe uzyskanie korzystniejszych, 
warunków akcesyjnych. 

Należy również dodać, że propozycja budżetu WE na lata 2004-2006 za-
wiera też finansowe odniesienia do Bułgarii i Rumunii, które pozostają na 
etapie przedakcesyjnym. Komisja przewiduje zwiększenie środków przed-
akcesyjnych dla tych krajów w latach 2004 - 2006 odpowiednio o 30%, 30% 
i 40% w porównaniu do średniej z lat poprzednich. Łączne sumy będą więc 
wynosić: 1228, 1330, 1432 min EUR. 

W budżecie przewidziano również środki na programy przedakcesyjne 
dla Turcji i zwiększone środki finansowe w przypadku rozwiązania obecnej 
sytuacji na Cyprze. W ciągu trzech lat będzie to kwota 273 min EUR. 

Uwzględniając deflatory dla poszczególnych lat Komisja oszacowała, że 
w cenach 2004 roku łączny pułap środków na zobowiązania dla 25 państw 
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członkowskich wyniesie 115379 min EUR, co stanowi równowartość 2,12% 
PNB tych 25 krajów. Środki na płatności oszacowane w cenach z 2004 wy-
noszą 111380 min EUR, czyli 1,08% PNB. Oznacza to, że rezerwa budże-
towa wynosi 0,16% PNB 25 krajów członkowskich WE. 

Najbliższe rozszerzenie okaże się więc mało kosztowne dla WE. 
Wprawdzie wszystkie nowowstępujące kraje będą beneficjentami netto bu-
dżetu, jednak uzyskiwana przez nie nadwyżka nie jest kwotą znaczącą. Dla 
Polski kwota ta wyniesie 6,5 mld EUR w latach 2004-2006. Rozszerzenie 
Wspólnot będzie kosztowało każdego z około 380 min mieszkańców „15" 
ok. 30 euro rocznie przez trzy lata, dla okresu 2004 - 2006 koszt rozszerze-
nia wyniesie 11,5 mld EUR. Zwiększona zostanie wpłata Niemiec o ok. 
3mld EUR i Francji o ok. 2,1 mld EUR8. 

Przypisy 

1 Uchwała Rady i przedstawicieli państw członkowskich z 20 lipca 1998 
oraz z 19 czerwca 1999. 

2 http://www.pai.pl/europa/gospodarka/10-2002-zawilosc.htm 
3 http://www3.ukie.gov.pl/dokumenty/RaportKorzysciKoszty2003.pdf 
4 Financing The European Union 1998 (Raport Komisji Europejskiej). 
5 http://www.pai.pl/europa/gospodarka/10-2002-zawilosc.htm 
6 European Commission, Structural Funds and Cohesion Fund 2000-

2006 Regulations and commenarry, Brusels 2000. 
7 Opracowano na podstawie: red. nauk. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. 

Synowiec, Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut 
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 451 i dalsze. 

8 http://www.polskiejutro.eom/art./n.php7p=3507 
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