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Streszczenie 

Krytyka finansowania budżetu UE (tj. systemu zasobów własnych UE) trwa od wielu lat, 

a dyskusja o konieczności jego reformy powraca każdorazowo przy okazji negocjacji 

kolejnych wieloletnich ram finansowych, również tych obecnych dla lat 2021-2027.  

Celem niniejszej rozprawy było zbadanie możliwych kierunków reformy systemu 

finansowania budżetu UE oraz wskazanie optymalnego systemu z punktu widzenia 

interesu wszystkich państw członkowskich oraz całej UE.  

Propozycje analizowane przez niezależnych ekspertów oraz poszczególne państwa i instytucje 

UE wskazują na dwa możliwe warianty ewolucji systemu finansowania budżetu UE. 

Pierwszy, preferowany przez wiele państw i niektórych ekspertów, to system o oparty na 

składkach, których wysokość uzależniona jest przede wszystkim od potencjału gospodarczego 

państw członkowskich (tj. dochodu narodowego brutto - DNB). Drugi scenariusz zakłada 

wprowadzenie jednej lub więcej kategorii dochodów tzw. „podatków UE”, tj. nowych 

zasobów własnych, które ograniczyłyby znaczenie obecnych wpłat do budżetu UE, takich jak 

VAT i DNB.  

Tezą główną rozprawy jest twierdzenie, iż: obecny system finansowania budżetu UE, 

oparty głównie na wpłatach państw członkowskich jest niesprawiedliwy (ma charakter 

regresywny, w większym stopniu obciążając mniej zamożne państwa) oraz nie zapewnia 

wystarczającej niezależności finansowej od budżetów narodowych, przez co zachęca, 

niesłusznie, do wąskiej oceny członkostwa w UE przez pryzmat pozycji netto każdego 

państwa wobec budżetu UE. Rozwiązaniem łagodzącym te wady byłoby stworzenie 

systemu finansowania budżetu UE opartego na nowych kategoriach autonomicznych 

zasobów własnych („podatkach UE”).  

W celu udowodnienia tezy głównej zweryfikowanych zostało pięć hipotez pomocniczych. 

Przedmiotem hipotez od pierwszej do trzeciej była ocena obecnie funkcjonującego systemu 

finansowania budżetu UE, uzasadniająca konieczność reformy systemu zasobów własnych 

UE. Natomiast hipotezy czwarta i piąta dotyczyły wyboru potencjalnych kierunków tej 

reformy. W celu weryfikacji tezy głównej oraz hipotez pomocniczych w rozprawie 

zastosowano metodę analizy opisowej, opartą na materiałach źródłowych oraz na bogatej 

literaturze przedmiotu, zarówno krajowej, jak i zagranicznej (obejmującej w szczególności 

badania przeprowadzone przez instytucje UE oraz niezależnych ekspertów). Tam, gdzie to 

było możliwe, zastosowano także analizę danych statystycznych. 



Rozprawa została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny 

i stanowi wprowadzenie do problematyki finansowania budżetu UE z punktu widzenia teorii 

ekonomicznych, w szczególności finansów publicznych (w tym federalizmu fiskalnego oraz 

teorii opodatkowania). Ponadto w przypadku UE, która jest organizacją polityczną konieczne 

było rozpatrzenie finansowania budżetu UE przez pryzmat politycznych wyborów, a także 

w świetle procesów integracyjnych. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki i oceny 

systemu finansowania budżetu UE w oparciu o zdefiniowane w pierwszym rozdziale kryteria 

optymalnego systemu finansowania budżetu UE. Szczegółowo przeanalizowano również 

kwestię zapobiegania nadmiernym ujemnym pozycjom budżetowym. W rozdziale trzecim 

przedstawiono pożądany kierunek reformy systemu finansowania budżetu UE, tj. propozycję 

wprowadzenia nowych źródeł dochodów budżetowych. Każdy kandydat został poddany 

ocenie w oparciu o zaprezentowane w rozdziale pierwszym kryteria optymalnego sposobu 

finansowania budżetu. Rozprawę kończy prezentacja wniosków, która przedstawia wyniki 

weryfikacji hipotez badawczych oraz zawiera rekomendacje dotyczące docelowego systemu 

zasobów własnych UE.  

Te ostatnie sugerują zgodnie z tezą główną rozprawy, że zasadne jest zastosowanie nowego 

podejścia do reformy finansowania budżetu UE, ukierunkowanego na wprowadzenie 

nowego zasobu własnego o fiskalnym charakterze. Spośród przeanalizowanych propozycji 

relatywnie najlepiej wybrane kryteria teoretyczne spełniają: podatek od transakcji 

finansowych, podatek lotniczy, podatek od dochodów przedsiębiorstw [CC(C)TB], a także 

węglowa opłata graniczna oraz podatek cyfrowy. Każda z tych propozycji ma jednak 

poważne ograniczenia i tylko jedna z nich, tj. CC(C)TB została przedstawiona przez Komisję 

Europejską w maju 2018 r. jako źródło zasilenia wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. 

Wszystkie (poza graniczną opłatą węglową) mogą spotkać się ze sprzeciwem ze strony 

państw członkowskich z uwagi na niechęć tych ostatnich wobec uchwalania podatków na 

szczeblu UE i ograniczenia w ten sposób narodowej autonomii fiskalnej.  

Rozstrzygnięcie kwestii, jak finansować budżet UE w przyszłości, jest zadaniem trudnym 

również dlatego, że wymaga jednoczesnych decyzji dotyczących zarówno źródeł dochodów, 

jak i strony wydatkowej budżetu UE. Co więcej, debata nad reformą finansowania jest 

również nierozerwalnie związana z potrzebą dokonania wyboru między wzmocnieniem 

międzyrządowego charakteru UE, dla którego odpowiednim sposobem finansowania będą 

nadal składki członkowskie poszczególnych państw a rozwiązaniem ponadnarodowym 

(wspólnotowym) z udziałem prawdziwie autonomicznych zasobów własnych. 



Rozprawa została ukończona w połowie marca 2020 r. i tym samym nie uwzględnia 

podejmowanych za pomocą budżetu UE działań ukierunkowanych na ograniczenie skutków 

gospodarczych pandemii Covid-19 i ewentualnego ich wpływu na reformę strony dochodowej 

po 2020 r. (takich jak np. konieczność rezygnacji z podatku lotniczego w efekcie załamania 

się europejskiego rynku lotniczego, przy jednoczesnym rosnącym wzroście zainteresowania 

opodatkowaniem przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej, odnotowujących w trakcie pandemii 

znaczące zwiększenie swoich obrotów i dochodów). 


