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1. Uwagi formalne 

Recenzowana rozprawa doktorska ma 264 strony. Składa się na nią wprowadzenie, 3 rozdziały, 

wnioski, streszczenie w języku polskim i angielskim, bibliografia, spis tabel, spis ramek i spis 

wykresów. Sam tekst rozprawy liczy 239 stron. 

 Symetria rozprawy jest wręcz wzorowa. Wszystkie rozdziały są mniej więcej tej samej 

długości, a każdy składa się z 4 podrozdziałów i kończy obszernym podsumowaniem.  Bogatą, 

dobrze dobraną bibliografię opracowano zgodnie z regułami sztuki, a sposób posługiwania się 

licznymi (629) przypisami jest prawidłowy. Wykresy i tabele zostały poprawnie sporządzone i 

skomentowane. Tekst jest bardzo zwięzły. Doktorantka nie tylko wie dużo, ale, co równie 

ważne,  jednocześnie wie, o czym pisze. Dyscyplina, z jaką przedstawia swoje przemyślenia 

jest godna uznania. Nie ucieka w wątki poboczne i ściśle trzyma się tematu. Komunikatywność 

przekazu wzmacnia poprawny język polski. Mam na myśli nie tylko styl i gramatykę, ale 

również precyzję sformułowań i posługiwania się terminami z różnych dziedzin. Zbędne są 

natomiast skróty „ang.” przy terminach podawanych w nawiasach. Zaufałbym  czytelnikowi, 

że sam się zorientuje, o jaki język chodzi.  Opowiadam się za określeniem „wstęp”, a nie 

„wprowadzenie”.  

2. Ocena zgodności treści rozprawy z tytułem i jej struktury 

Tytuł bardzo dobrze sygnalizuje treść rozprawy. Jej struktura jest logiczna, a kolejność 

rozdziałów i podrozdziałów wynika z zakresu przedmiotowego. Każdy rozdział rozpoczyna się 

od krótkiego wprowadzenia z którego dowiadujemy się, jaka problematyka będzie poruszana, 

w jakim ujęciu i po co. Jak już wspominałem, jednocześnie na zakończenie rozdziału czytelnik 

znajduje szczegółowe podsumowanie, w którym Doktorantka przedstawia cząstkowe wnioski 

i oceny. Konsekwencja w prezentacji wywodów bardzo ułatwia zapamiętanie argumentacji, 

którą stosowała. 

 Rozdział 1 poświęcony został teoriom ekonomii politycznej, które mogą wyjaśnić, jak 

powinno wyglądać prawidłowe finansowanie budżetu UE. Jeśli dobrze rozumiem, chodzi o 

wersję dla obecnej formuły integracji wynikającej z traktatu lizbońskiego a nie o 
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niesprecyzowany model odpowiadający bliżej nieokreślonej finalité politique. Docelowego 

systemu finansowania nie da się bowiem moim zdaniem określić w oderwaniu od systemu 

podejmowania decyzji w UE. Doktorantka odwołała się głównie do nurtu ekonomii 

instytucjonalnej, w szczególności do teorii wyboru publicznego, a w jej ramach do teorii 

finansów publicznych, koncentrując się na federalizmie fiskalnym i teorii opodatkowania. 

Słusznie zauważyła, że ze względu na dominujący międzyrządowy charakter integracji 

federalizm fiskalny w badaniu finansów UE jest stosowany na wyrost. Uznała jednak, że 

hierarchiczna struktura rządzenia organizacją pozwala na wykorzystanie go w szczególności 

do zidentyfikowania kategorii dochodów i wydatków, które należy przypisać do różnych 

szczebli władzy. Z omawianych teorii Doktorantka wyprowadziła konkretne kryteria, jakim 

powinny odpowiadać racjonalne źródła dochodów budżetu UE.  

 Rozdział 2 został poświęcony historii systemu finansowania budżetu UE. Początkowo 

wspólnoty miały osobne budżety o różnym stopniu autonomii finansowej. Dlatego ewolucja 

obecnego rozwiązania zaczyna się w 1970 r., gdy scalono je w jeden wspólny, określany 

mianem „budżetu ogólnego”. W założeniu miał on zapewnić Unii spory zakres niezależności 

finansowej niespotykanej w organizacjach międzynarodowych. Niezależność tę uważano za 

podstawę do działań ponadnarodowych pogłębiających procesy integracyjne. Doktorantka 

rzetelnie przedstawia główne problemy strony dochodowej. Pisząc o rosnących niedoborach w 

zasobach własnych wskazuje na spadek wpływów z ceł w wyniku z ich redukcji w ramach 

GATT/WTO. Dodałbym do tego skutki licznych umów dwustronnych, głównie układów o 

stowarzyszeniu, które Wspólnota Europejska zawierała na ogół na zasadzie asymetrii, a także 

skutki kolejnych rozszerzeń. Malejące bezpośrednie dochody wpływały na uzależnianie 

zasobów własnych UE od zasilania via budżety państw członkowskich. Doktorantka wskazała 

więc na pewien paradoks – integracja postępowała wraz ze zmniejszającą się autonomią 

finansową Centrali.  Moim zdaniem sugeruje to, że dla budowania wspólnoty kluczowa jest 

wola polityczna państw członkowskich. Z autonomią czy bez, przy ograniczonym (i coraz 

mniejszym) pułapie dochodów własnych działania ponadnarodowe muszą być też ograniczone. 

O nieufności do kompetencji organów unijnych w realizowaniu wspólnych polityk świadczy 

targowanie się  państw członkowskich o wysokość swoich wpłat, a w rezultacie coraz bardziej 

złożone zasady finansowania budżetu. W sposób syntetyczny pokazuje to Doktorantka w 

Tabeli 2. Targi są odzwierciedleniem oczekiwań sprawiedliwego zwrotu z ponoszonych wpłat, 

co oznacza, że korzyści z integracji są interpretowane w sposób niesłychanie uproszczony, ale 

podporządkowany wewnętrznym potrzebom budżetowym w państwach członkowskich.  
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 Szczególnie interesująca jest bogato uargumentowana ocena obecnego systemu 

zasobów własnych na podstawie części kryteriów przyjętych w rozdziale 1. Finalnie brzmi ona 

dość wymijająco („system nie jest idealny”, s. 150), choć wnioski  cząstkowe sugerowałyby 

raczej zajęcie konkretnego stanowiska. Za dużą słabość Doktorantka uznała niewielki stopień 

autonomii finansowej (kilkanaście procent dochodów własnych), który doprowadził do wzrostu 

wpłat DNB. Nie określiła przy tym jaki poziom autonomii uważa za właściwy, a więc jak 

bardzo należy ograniczyć udział tych wpłat (wg. PE do 40%, a  wg. Komisji do 58%). 

Jednocześnie na kolejnej stronie (135) wskazała, że to właśnie DNB zapewnia stabilność 

dochodów i jest najlepszym miernikiem zdolności płatniczych, czyli sprawiedliwości obciążeń, 

a „w efekcie pozytywnie należy rozpatrywać wszystkie dotychczasowe zmiany wprowadzone 

do systemu zasobów własnych, które zwiększyły udział i tym samym rolę tego źródła 

dochodów budżetu UE”. W powyższych uwagach widzę sprzeczność, która pokazuje jak 

bardzo został zagmatwany ten system. Źródłem jego komplikacji są mechanizmy korekcyjne, 

czyli rabaty od tzw. rabatu brytyjskiego, które Doktorantka uznała za największy problem  (s. 

151). Wydawałoby się, że po Brexicie sam się on rozwiąże. Tymczasem decyzje Rady 

Europejskiej z lipca 2020 r. sugerują, że mimo wygaśnięcia rabatu brytyjskiego jego pochodne 

pozostaną w użyciu. 

 Rozdział 3 zawiera analizę i ocenę dziewięciu propozycji Komisji z 2018 r. w kwestii 

reform dochodów własnych UE i wprowadzenia „podatku(ów) UE”. Opierając się na 

omawianych wcześniej teoriach Doktorantka wskazała wśród potencjalnych rozwiązań 

niewłaściwe i poprawne z naukowego punktu widzenia. Najważniejsze kryteria tej selekcji  

stanowi budowanie integracyjnej wspólnoty i sprawiedliwy podział obciążeń między 

płatników. Moje duże uznanie budzi swoboda, z jaką Doktorantka  porusza się wśród 

szczegółowych propozycji wymagających specjalistycznej wiedzy z różnych, odległych od 

siebie dziedzin (podatki, transport, ochrona środowiska, energetyka, usługi cyfrowe, finanse). 

Równie cenna jest jej dyscyplina metodyczna w prowadzonej analizie. Konsekwentnie 

punktuje słabe i mocne strony ewentualnych „podatków”, a efektem jest ranking przedstawiony 

w tab. 16. Prowadzi on Doktorantkę do niewesołych konstatacji. Z czterech rozwiązań, które 

oceniła jako najlepsze, do nadchodzącej perspektywy finansowej trafiło tylko opodatkowanie 

osób prawnych. Będzie ono jednak politycznie trudne do zaakceptowania dla państw 

członkowskich, które zawsze chroniły swoje prerogatywy podatkowe. Z kolei pozostałe pięć 

politycznie mało wrażliwych propozycji w niewielkim stopniu spełnia przyjęte kryteria 

teoretycznej poprawności. Nadal dają bowiem państwom członkowskim bezpośrednią kontrolę 

nad budżetem, czym zachęcają do targowania się o wysokość wnoszonych wpłat. Przypomina 
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to znane z historii polskich reform gospodarczych tzw. doskonalenie istniejącego systemu i 

związany z tym chaos. Obawiam się, że bardziej zdecydowany kierunek wspólnotowy, za 

którym opowiada się Doktorantka, ma nikłą szansę realizacji. Kłopoty z ratyfikowaniem 

traktatu z Maastricht, odrzucenie traktatu konstytucyjnego, problemy z ratyfikowaniem traktatu 

z Lizbony wskazują, że być może pogłębianie integracji nie cieszy się takim społecznym 

poparciem, jak sądzą jego zwolennicy.    

3. Ocena celów i hipotez rozprawy 

Jak czytamy we wprowadzeniu, „celem rozprawy jest zbadanie możliwych kierunków reformy 

systemu finansowania budżetu UE oraz wskazanie optymalnego systemu z punktu widzenia 

interesu wszystkich państw członkowskich oraz całej UE”. We wnioskach końcowych cel 

został uzupełniony o uwagę, że „interesy te często nie są ze sobą zbieżne”.  

 Cel jest bardzo ambitny łącząc wymiar pozytywny i normatywny, a odczytany 

dosłownie, wręcz niemożliwy do zrealizowania. Pomijając ten scholastyczny być może asumpt 

do dyskusji, uważam  samo sformułowanie za nieprecyzyjne. Można bowiem zrozumieć, że 

„cała UE” jest osobnym bytem w stosunku do „wszystkich państw członkowskich”. Te zaś 

mają jeden własny (wspólny) cel, czasem niezbieżny z oczekiwaniami całej UE. Zakładam 

więc, że Doktorantce chodzi o interes każdego państwa członkowskiego z osobna i organizacji 

jako całości. Doktorantka nie wyjaśnia przy tym, co byłoby niezmiernie ciekawe, jak rozumie 

interes UE, a przede wszystkim kto go reprezentuje. Zdaję sobie sprawę, że  przedyskutowanie 

tej kwestii wymagałoby zapewne przygotowania kolejnej rozprawy. 

 Określenia „optymalny” nie traktuję dosłownie, lecz w potocznym jego rozumieniu. Z 

czysto formalnego punktu widzenia takiego systemu się nie da się zapewne znaleźć. 

Najprostszym powód to zmienność w czasie oczekiwań poszczególnych krajów, ich polityków 

i społeczeństw, czego skrajnym przykładem jest Brexit. Dotyczy to również oczekiwań wobec 

formuły integracji. Inaczej widzą je eurosceptycy, a inaczej euroentuzjaści, żeby użyć 

stereotypowej, ale najprostszej dychotomii. Jak zrozumiałem z lektury rozprawy, jej autorka 

zalicza się raczej do drugiej grupy.  

 Teza główna rozprawy (innych nie ma) jest bardzo rozbudowana. Doktorantka zwraca 

w niej uwagę na wady obecnego systemu finansowania budżetu (niesprawiedliwość, 

niewystarczająca autonomia), które wynikają z nadmiernego uzależnienia od budżetów państw 

członkowskich. Powoduje to, że niesłusznie oceniają swój udział w UE przez pryzmat pozycji 

netto w rozliczeniach z budżetem ogólnym. Częściowym rozwiązaniem tego problemu byłoby 

wprowadzenie nowych źródeł zasilania („podatków UE”) zwiększających autonomię zasobów 

własnych.  
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 Weryfikacji tezy głównej Doktorantka dokonała rozpisując ją na pięć hipotez 

pomocniczych. Teza i hipotezy wynikają z obserwacji realiów funkcjonowania mechanizmów 

budżetowych i moim zdaniem zostały poprawnie sformułowane. Wszystkie Doktorantka 

uznała za zweryfikowane pozytywnie, poza piątą. Ta „nie została w pełni zweryfikowana”. Nie 

znalazłem próby wyjaśnienia, dlaczego tak się stało.  

4. Ocena zastosowanych metod badawczych 

Doktorantka posłużyła się w zasadzie jedną metodą badawczą, tj. analizą literatury przedmiotu. 

Wprawdzie wykorzystała też proste metody statystyczne, ale o relatywnie niewielkim 

znaczeniu dla wartości przeprowadzonego badania. Na przeanalizowaną literaturę, liczącą 280 

pozycji, złożyło się prawie 150 książek i artykułów naukowych, napisanych przez autorów 

polskich i zagranicznych. Są to pozycje teoretyczne i empiryczne, a także podręczniki. Dotyczą 

różnych obszarów i nurtów ekonomii, ekonomii politycznej oraz prawa i nauk politycznych. 

Taka różnorodność dobrze świadczy o intelektualnym potencjale Doktorantki, która potrafi 

wykorzystać dorobek nie tylko nauk ekonomicznych. Niemal równie istotną pod względem 

liczby pozycji częścią literatury są unijne akty prawne. Nie jest to najłatwiejsza lektura dla 

ekonomisty. Trzecią grupę analizowanych źródeł stanowią raporty i opracowania instytucji UE, 

głównie Komisji, Parlamentu i Rady UE. Uwzględniła także raporty  OECD. Doktorantka 

wykorzystała też internetowe bazy danych Eurostatu oraz Dyrekcji ds. Budżetu UE.  

 Wykorzystana metoda badawcza jest jak najbardziej właściwa, bo pozwala na 

weryfikację postawionych hipotez.  

5. Ocena przeprowadzonych badań i zasadności wniosków  

Przede wszystkim chciałbym wyrazić Doktorantce uznanie z powodu wyboru tematu rozprawy. 

Nie należy on do popularnych, na co wskazuje lektura podręczników polskich i zagranicznych 

poświęconych integracji europejskiej. Tylko w niewielu znajdziemy wyodrębnioną część 

poświęconą budżetowi UE i jego roli w procesie integracji, a w niektórych brak o tym choćby 

wzmianki. Temat jest trudny i mało wdzięczny, bo wymaga poznania szczegółów zawieranych 

porozumień oraz funkcjonowania instytucji i mechanizmów decyzyjnych w UE. Z drugiej 

strony to budżet stanowi wg. niektórych badaczy miarę tzw. integracji pozytywnej. Dlatego 

przeprowadzone badania uważam za bardzo interesujący przyczynek do wiedzy o praktyce 

integracji europejskiej, w szczególności tej części współpracy, która dotyczy pozyskiwania 

środków na finansowanie wspólnych polityk. Doktorantka przekonująco pokazuje, że za 

zasadami, wartościami, wielkimi słowami o jedności w różnorodności, deklaracjami o 

współpracy itd. kryją się coraz intensywniejsze targi o pieniądze i to relatywnie niewielkie (z 

każdych 100 euro dochodu państw członkowskich trafia do jednolitego budżetu średnio ok. 1 



6 

 

euro). Doktorantka niewątpliwie dysponuje dużą wiedzą, przede wszystkim ekonomiczną, ale 

musiała  też zgłębić kwestie prawne, administracyjne i politologiczne. Zwraca uwagę jej 

znajomość spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem UE, czyli integracyjnej 

„kuchni”.   

 Wnioski jakie wyciągnęła można podzielić na kilka grup. Po pierwsze, wynikające z 

przeanalizowanych teorii. Ich dobór nie był oczywisty ze względu na unikalny charakter UE. 

Najwięcej dostarczyła koncepcja federalizmu fiskalnego, choć Doktorantka zwraca uwagę, że 

do analizy budżetu jedynie nadaje się „pojęcie federalizmu jako ogólnej idei”, bo „UE jest 

dzisiaj bardzo odległa od systemu federalnego” (s. 15).  Trudno się z tym nie zgodzić. 

Federalizm unijny jest takim przypadkiem, w którym granice kompetencji UE, czyli centrali, 

określiły podmioty niższego szczebla (państwa członkowskie) na zasadzie przyznania, a ich 

wykonywanie obwarowały zasadami pomocniczości i proporcjonalności (art. 5 TUE). Jest to 

więc rozwiązanie à rebours w stosunku do państw o ustroju federalnym.  

 Biorąc to pod uwagę, podzielam opinię Doktorantki, że Unia potrzebuje pewnego 

stopnia autonomii fiskalnej, choć uważam, że głównie po to, aby wyeliminować politykę 

słusznego zwrotu, która znakomicie deprecjonuje ideę integracji w opinii publicznej. Nie 

jestem natomiast przekonany, że finansowe uniezależnienie centrali (Komisji?) od 

bezpośredniej kontroli państw członkowskich jest lekarstwem na niedomagania integracji. 

Niesławny koniec Komisji kierowanej przez J. Santera czy mało skuteczne działania związane 

z napływem uchodźców pokazują, że  nie należy przeceniać roli tej instytucji. Nie zdejmie ona 

odpowiedzialności z państw członkowskich, które zdają się zapominać o pryncypiach integracji 

pod wpływem potrzeb polityki wewnętrznej. W pełni natomiast zgadzam się z Doktorantką, że 

zasilanie budżetu powinno obciążać płatników zgodnie z ich poziomem zamożności. Podobnie 

zgadzam się, że system winien być jak najprostszy, transparentny i zrozumiały, choć nie 

przypuszczam, jak Doktorantka, aby ta jego cecha zachęciła obywateli UE do większego 

zainteresowania integracją i do docenienia korzyści, jakie dzięki niej odnoszą. Czy większość 

Polaków śledzi skąd budżet państwa czerpie dochody? Podobnie jest zapewne w innych 

krajach. Doktorantka formułuje kryteria optymalnego systemu finansowania budżetu, ale bez 

wskazania, czy chodzi o federalizm w aktualnej wersji (art. 5 TUE), czy dopuszcza zmiany 

traktatowe i jakie.  

 Druga grupa wniosków wypływa z oceny obecnie funkcjonującego systemu dochodów. 

Jest ona krytyczna, choć nie jednostronna, bo Doktorantka dostrzega także  jego mocne strony. 

Podzielam krytykę kładącą nacisk na brak autonomii i zachęcanie państw do nasilania polityki 

„słusznego zwrotu”, przetargów o rabaty itd. Wydaje mi się, że jednak, że ten system wpisał 
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się niestety na trwałe w funkcjonowanie integracji, gdyż wzmacnia pozycję płatników netto w 

różnych negocjacjach na zasadzie płacę – wymagam.    

  Trzecia grupa wniosków jest próbą spojrzenia w przyszłość, raczej nieodległą, którą 

jest nowa perspektywa finansowa. Doktorantka uważa, że system zasilania budżetu należy tak 

zmienić, aby przede wszystkim zwiększyć autonomię finansową UE wprowadzając „podatek 

UE”.  Powinien on zapewnić arbitralność regionalną i w ten sposób wyeliminować targi o 

sprawiedliwy zwrot, co wydaje się konieczne dla rozwoju integracji. Odniosłem się do tego 

wyżej. Za mające drugorzędne znaczenie Doktorantka uznała to, czy „podatek” zapewni 

dochody konieczne, aby realizować unijne polityki. Sądzę, że to relatywne niedocenienie 

stabilności i wystarczalności wpływów do budżetu jest niesłuszne. Niezależnie od tej różnicy 

w poglądach, podzielam pesymizm Doktorantki. Z jej analizy wynika, że ani jedna z dziewięciu 

propozycji nowego źródła dochodów nie spełnia wszystkich kryteriów poprawności 

teoretycznej, a cztery można umownie określić jako second best. Niestety, są one w większości 

politycznie nieakceptowalne. Na stole pozostaną zatem propozycje, które nie poprawią 

obecnego systemu w zasadniczy sposób, natomiast zmienią podział na jego zwolenników i 

przeciwników pogarszając m. in. sytuację Polski. Jak słusznie konkluduje Doktorantka, nowe 

rozwiązania nie przyniosą przełomu w finansowaniu budżetu UE. 

 Ogólnie biorąc, wnioski zaprezentowane w rozprawie mają solidne oparcie w teoriach 

ekonomicznych i w analizie empirycznej, którą przeprowadzono na ich podstawie. Dzięki temu 

są wzajemnie spójne. Wyjaśniają skutki dotychczasowego systemu i potencjalne konsekwencje 

proponowanych „podatków UE”.  

6. Ocena formalna i merytoryczna całości rozprawy  

Rozprawę doktorską mgr Anety Sukiennik Finansowanie budżetu Unii Europejskiej - kierunki 

reformy oceniam bardzo wysoko pod każdym względem. W zasadzie nie mam uwag 

krytycznych, a te nieliczne, które z obowiązku recenzenta sformułowałem mają charakter 

dyskusyjny i nie kwestionują w najmniejszym stopniu badawczego osiągnięcia Doktorantki. W 

pełni się zgadzam z jej postrzeganiem integracji i ocenami systemu finansowania UE. Jestem 

natomiast bardziej sceptyczny co do realności zmian, które zaproponowała w rozprawie. 

Wynika to zapewne z dzielącej nas różnicy pokoleniowej.  

 Nieczęsto się zdarza, aby rozprawa była napisana w sposób konkretny, płynny, 

zrozumiały i poprawny językowo. Tekst czyta się łatwo, choć problematyka do takich nie 

należy. Można uznać, że jest niszowa, jeśli chodzi o zainteresowanie badaczy, ale dotyka spraw 

o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia słabości obecnego etapu integracji europejskiej. 
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Z tego względu powinna stanowić obowiązkową lekturę dla polityków i przedstawicieli 

administracji, którzy biorą udział w rządzeniu UE.  

 Bardzo dobra znajomość teorii ekonomicznych i realiów systemu finansowania UE, 

rzetelność metodyczna i dojrzałość merytoryczna głoszonych tez sprawiają, że rozprawa 

Finansowanie budżetu Unii Europejskiej- kierunki reformy, którą przygotowała mgr Aneta 

Sukiennik w pełni odpowiada kryteriom zawartym w ustawie z 14 III 2003 r. o stopniach i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W związku z tym może stanowić 

podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Uważam też, że z 

uwagi na bardzo wysoki poziom przedstawionych badań, rozprawa zasługuje na wyróżnienie.  

 

 

 

  


