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Rezumat 

Comunicarea de față prezintă pe scurt evaluarea de către Comisie a proiectelor de planuri bugetare 

pentru 2019 prezentate de statele membre in zona euro, inclusiv a planurilor bazate pe ipoteza 

menținerii politicilor actuale, prezentate de guvernele Letoniei și Luxemburgului, care au organizat 

alegeri naționale în luna octombrie, precum și de noul guvern al Sloveniei, care a preluat mandatul la 

13 septembrie 2018. Italia și-a prezentat proiectul de plan bugetar la 16 octombrie 2018 și, ca urmare 

a avizului Comisiei din 23 octombrie 2018, care a identificat o neconformitate deosebit de gravă, a 

prezentat un proiect de plan bugetar revizuit la 13 noiembrie 2018. După încheierea programului de 

sprijin pentru stabilitate instituit în cadrul Mecanismului european de stabilitate, care a avut loc la 20 

august 2018, Grecia și-a prezentat primul proiect de plan bugetar în această toamnă. În conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 473/2013, Comisia a evaluat planurile respective, precum și situația 

bugetară și orientarea bugetară globale ale zonei euro în ansamblu. 

Evaluarea globală a proiectelor de planuri bugetare pentru 2019 și a orientării bugetare agregate 

pentru zona euro poate fi rezumată după cum urmează: 

 

1. Perspectivele de creștere economică ale zonei euro, deși rămân pozitive, s-au redus de la 

runda de evaluare din primăvară, având în vedere faptul că Comisia și statele membre și-au 

revizuit perspectivele de creștere pentru 2018 în sens descendent și că, potrivit estimărilor, 

creșterea va încetini din nou în 2019. În timp ce se prevede că economia își va depăși 

potențialul atât în 2018, cât și în 2019 și se estimează că inflația se va situa aproape de 2 %, 

economia zonei euro intră într-o perioadă mai puțin dinamică după cinci ani de creștere 

continuă a PIB-ului. Previziunile sunt afectate de numeroase incertitudini și sunt supuse unor 

riscuri de deteriorare semnificative și interconectate.  

 

2. În previziunile Comisiei din toamna anului 2018 se preconizează că deficitul total agregat al 

zonei euro, care a urmat o tendință descendentă continuă începând din 2010, va scădea la 

0,6 % din PIB în 2018, dar va crește ulterior la 0,8 % din PIB în 2019. Aceasta ar urma să fie 

prima creștere a deficitului total agregat al zonei euro după vârful atins în 2009. Proiectele de 

planuri bugetare vizează aceeași traiectorie pentru deficitul total.  

 

3. Potrivit previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, pentru prima dată de la crearea 

monedei euro, se estimează că niciun stat membru din zona euro nu va avea un deficit mai 

mare decât valoarea de referință de 3 % din PIB în 2019. Dintre statele membre care se 

preconizează că vor înregistra un deficit în 2019, se estimează că șase vor înregistra un deficit 

sub 2 % din PIB. Se preconizează că zece state membre vor înregistra un excedent în 2019. 

 

4. Comisia estimează că ponderea datoriei în PIB din zona euro își va continua tendința 

descendentă din ultimii ani și va scădea de la aproximativ 87 % în 2018, la aproximativ 85 % 

în 2019. Această scădere se datorează excedentelor bugetare primare planificate, condițiilor 

macroeconomice favorabile și ratelor dobânzii care rămân în continuare scăzute. Proiectele de 

planuri bugetare vizează o reducere similară a ponderii datoriei în PIB din zona euro. Prima 

facie, se preconizează că Italia va înregistra abateri semnificative de la criteriul de referință 

privind reducerea datoriei în 2018 și 2019, preconizându-se că ponderea datoriei în PIB va 

rămâne stabilă în linii mari, la aproximativ 131 %. Se estimează că nici Belgia nu va respecta 

criteriul de referință privind reducerea datoriei în niciunul dintre cei doi ani, dar într-o mai 

mică măsură. De la abrogarea procedurilor aplicabile deficitelor excesive din Portugalia și 

Franța în 2016 și respectiv în 2017, aceste țări fac obiectul regulii tranzitorii privind datoria. 

Se estimează că Portugalia va respecta regula tranzitorie privind datoria în 2018, dar nu și în 

2019, în timp ce Franța nu o va respecta în niciunul dintre cei doi ani. În cazul în care Spania 

va realiza o corecție durabilă a deficitului său excesiv în 2018, ea va face obiectul regulii 
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tranzitorii privind datoria în 2019, dar în prezent se preconizează că nu va respecta ajustarea 

necesară. 

 

 

5. Se preconizează că numărul statelor membre care și-au atins sau și-au depășit obiectivele 

bugetare pe termen mediu va crește de la șapte la opt în perioada 2018 - 2019, potrivit 

previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, dat fiind că Austria își va depăși cu puțin 

obiectivul bugetar pe termen mediu în 2019. Se estimează că Spania, Italia și Franța vor 

rămâne cu mult sub obiectivele lor bugetare pe termen mediu în 2019. Comisia estimează în 

prezent că, dintre statele membre care nu și-au atins încă obiectivele bugetare pe termen 

mediu și care au prezentat un proiect de plan bugetar complet, Italia se va îndepărta și mai 

mult de obiectivul său bugetar pe termen mediu în 2019. În schimb, se preconizează că 

Estonia și Franța vor realiza o anumită ajustare în direcția atingerii obiectivelor lor bugetare 

pe termen mediu, în timp ce situațiile altor țări vor rămâne neschimbate în linii mari.  

 

6. Spre deosebire de previziunile din primăvara anului 2018, care preconizau o reducere în curs 

a deficitului structural agregat al zonei euro, Comisia estimează în prezent că deficitul 

structural va crește cu 0,3 % din PIB-ul potențial în 2019. Această creștere este determinată, 

în special, de o creștere preconizată a deficitului structural al Italiei cu 1,2 % din PIB-ul 

potențial. Politicile bugetare expansioniste preconizate în statele membre care dispun de marjă 

de manevră bugetară, în special Germania și Țările de Jos, contribuie, de asemenea, la variația 

cifrei agregate pentru zona euro. Cu excepția Italiei, orientarea bugetară agregată estimată a 

zonei euro în 2019 ar urma să fie neutră în linii mari. Variația previzionată pentru zona euro 

în ansamblu concordă cu variația soldului structural (recalculat) din proiectele de planuri 

bugetare. Solul primar structural, care nu include cheltuielile cu dobânzile, indică o orientare 

la fel de expansionistă. Efortul bugetar discreționar, care este un indicator apropiat de criteriul 

de referință privind cheltuielile din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere, indică o 

orientare ceva mai expansionistă (0,4 % din PIB-ul potențial) în 2019, conform previziunilor 

Comisiei din toamna anului 2018. 

 

7. În ceea ce privește structura ajustării bugetare din zona euro, potrivit estimărilor Comisiei, 

creșterea deficitului structural din 2019 va fi determinată de o scădere a ponderii ajustate 

ciclic a veniturilor în PIB. Această estimare este similară cu cea din proiectele de planuri 

bugetare și se datorează impactului reducerilor discreționare raportate ale veniturilor și al 

scăderii preconizate a veniturilor. Se estimează că ponderea cheltuielilor ajustată ciclic va 

rămâne neschimbată în 2019, atât potrivit previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, cât 

și proiectelor de planuri bugetare, în pofida unei scăderi suplimentare, deși nesemnificative, a 

cheltuielilor cu dobânzile în perioada 2018 - 2019. Veniturile excepționale obținute ca urmare 

a scăderii cheltuielilor cu dobânzile ar trebui utilizate pentru a accelera reducerea datoriei. 

 

8. Situațiile bugetare ale statelor membre rămân în continuare foarte diferite în ceea ce privește 

datoria și provocările în materie de sustenabilitate. Numai Ciprul se confruntă cu riscuri de 

sustenabilitate pe termen scurt a finanțelor publice, indicatorul S0 al Comisiei fiind doar cu 

puțin deasupra pragului său critic. Sustenabilitatea pe termen scurt a finanțelor publice 

italiene pare vulnerabilă la creșteri suplimentare ale costurilor aferente emisiunii de creanțe. 

Unele state membre cu un nivel ridicat de îndatorare se confruntă cu riscuri ridicate pe termen 

mediu, pe baza unor factori precum nivelurile actuale ale datoriei, soldul primar actual și 

cheltuielile estimate legate de îmbătrânirea populației Mai multe dintre aceste state membre 

preconizează fie o ajustare bugetară destul de limitată (Belgia, Spania, Franța și Portugalia), 

fie o expansiune bugetară (Italia) în 2019. În cazul Belgiei, Spaniei și Portugaliei, Comisia nu 

preconizează nicio ajustare bugetară în 2019, în timp ce se estimează că expansiunea din Italia 

va fi mai mare decât cea inclusă în proiectul de plan bugetar. Aceste state membre nu 

valorifică suficient condițiile macroeconomice favorabile predominante și o politică monetară 
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acomodativă pentru a reface rezerve bugetare. Nereducerea datoriei publice sporește riscul de 

creștere a presiunii pieței asupra statelor membre cu o datorie publică ridicată, ceea ce ar 

putea avea efecte de propagare negative asupra piețelor datoriilor publice din celelalte state 

membre din zona euro.  

 

9. Totodată, unele state membre care dețin marjă de manevră bugetară și excedente importante 

de cont curent intenționează să își utilizeze o parte din marja de manevră bugetară în 2019, 

după cum se confirmă în previziunile Comisiei din toamna anului 2018. În special, Germania 

și Țările de Jos preconizează expansiuni bugetare în 2019. Această abordare este conformă cu 

recomandările în materie de politică bugetară formulate în trecut de Comisie. O creștere a 

investițiilor publice în aceste țări ar genera efecte de propagare pozitive către restul zonei 

euro. Cu toate acestea, expansiunile bugetare planificate de statele membre respective sunt 

doar parțial orientate către investiții publice. 

 

10. Din cauza absenței ajustării bugetare în unele state membre cu un nivel ridicat de îndatorare, 

politicile bugetare sunt insuficient de diferențiate, ceea ce are ca rezultat o orientare bugetară 

ușor expansionistă și prociclică pentru zona euro în ansamblu. Conformitatea cu Pactul de 

stabilitate și de creștere, împreună cu utilizarea parțială a marjei de manevră bugetare în unele 

state membre ar avea ca rezultat o orientare bugetară neutră în linii mari spre ușor restrictivă 

pentru zona euro în ansamblu în 2019. Această orientare bugetară ar contribui la un mix 

global de politici echilibrat în linii mari, dat fiind sprijinul continuu acordat economiei de 

către politica monetară, și ar reduce riscurile de instabilitate financiară. 

 

Evaluarea de către Comisie a planurilor statelor membre individuale poate fi sintetizată după cum 

urmează:  

Se consideră în continuare că proiectul de plan bugetar revizuit al Italiei prezintă o neconformitate 

deosebit de gravă cu cerințele din Pactul de stabilitate și de creștere, întrucât acesta preconizează 

pentru 2019 o abatere semnificativă de la traiectoria de ajustare recomandată în vederea atingerii 

obiectivului bugetar pe termen mediu, având în vedere deteriorarea considerabilă previzionată a 

soldului structural și rata de creștere a cheltuielilor publice, fără măsurile discreționare privind 

veniturile și măsurile cu caracter excepțional, cu mult superioară ratei de referință. În plus, instituția 

independentă din Italia însărcinată cu monitorizarea bugetară nu a aprobat previziunile 

macroeconomice care stau la baza proiectului de plan bugetar pentru 2019, din cauza unor riscuri 

semnificative de evoluție negativă care afectează previziunile.  

În ceea ce privește celelalte state membre, Comisia a identificat, în unele cazuri, riscul ca ajustarea 

bugetară planificată să nu fie suficientă pentru a se conforma cerințelor din Pactul de stabilitate și de 

creștere. 

 

În ceea ce privește statele membre aflate sub incidența componentei preventive a 

Pactului de stabilitate și de creștere:  

 

- se consideră că proiectele de planuri bugetare prezentate de zece state membre (Germania, 

Irlanda, Grecia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, și Finlanda) 

sunt conforme cu cerințele pentru 2019 din Pactul de stabilitate și de creștere. În ceea ce 

privește Austria și Finlanda, această constatare este condiționată de atingerea estimată a 

obiectivului bugetare pe termen mediu, luând în considerare orice abatere autorizată, dacă 

este cazul. Dacă această previziune nu este confirmată în evaluările viitoare, evaluarea 

globală a conformității va trebui să țină seama de amploarea abaterii de la cerințele stabilite 

de Consiliu. 

 

- se consideră că proiectele de planuri bugetare prezentate de trei state membre (Estonia, 
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Letonia și Slovacia) sunt conforme în linii mari cu cerințele pentru 2019 din Pactul de 

stabilitate și de creștere. În ceea ce privește aceste state membre, punerea în aplicare a 

planurilor ar putea avea ca rezultat o oarecare abatere de la obiectivele lor bugetare pe termen 

mediu, luând în considerare orice abatere autorizată, dacă este cazul. Dacă soldul structural nu 

mai este estimat ca fiind apropiat de obiectivul bugetar pe termen mediu în evaluările viitoare, 

evaluarea globală a conformității va trebui să țină seama de amploarea abaterii de la cerințele 

stabilite de Consiliu. 

 

- proiectele de planuri bugetare prezentate de patru state membre (Belgia, Franța, Portugalia 

și Slovenia) prezintă un risc de neconformitate cu cerințele pentru 2019 din Pactul de 

stabilitate și de creștere. Punerea în aplicare a proiectelor de planuri bugetare ale acestor state 

membre ar putea avea ca rezultat o abatere semnificativă de la traiectoriile de ajustare în 

vederea atingerii obiectivelor bugetare pe termen mediu. În cazul Belgiei, Franței și 

Portugaliei, se preconizează, de asemenea, nerespectarea criteriului de referință (tranzitoriu) 

privind reducerea datoriei. 

 

 

În ceea ce privește restul statelor membre aflate sub incidența componentei corective a 

Pactului de stabilitate și de creștere (mai exact, a procedurii aplicabile deficitelor 

excesive): 
 

- se consideră că proiectul de plan bugetar al Spaniei, care ar putea intra sub incidența 

componentei preventive începând din 2019 dacă realizează o corectare durabilă și la timp a 

deficitului excesiv, prezintă un risc de neconformitate cu cerințele pentru 2019 din Pactul de 

stabilitate și de creștere, deoarece în previziunile Comisiei din toamna anului 2018 se 

preconizează o abatere semnificativă de la traiectoria de ajustare necesară în vederea atingerii 

obiectivului bugetar pe termen mediu și nerespectarea criteriului de referință tranzitoriu 

privind reducerea datoriei în 2019. 
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I. Introducere 

Legislația UE prevede că statele membre din zona euro trebuie să prezinte Comisiei, până la 

data de 15 octombrie, proiecte de planuri bugetare pentru anul următor, cu scopul de a 

îmbunătăți coordonarea politicilor bugetare naționale în cadrul uniunii economice și 

monetare1.  

Planurile respective sintetizează proiectele de bugete pe care guvernele le prezintă 

parlamentelor naționale. Pentru fiecare plan, Comisia emite un aviz în care evaluează 

conformitatea planului respectiv cu obligațiile care îi revin statului membru în cauză în 

temeiul Pactului de stabilitate și de creștere.  

De asemenea, Comisia trebuie să furnizeze o evaluare globală a situației și a perspectivelor 

bugetare pentru întreaga zonă euro. 

În conformitate cu indicațiile din codul de conduită aferent pachetului privind supravegherea 

și monitorizarea bugetare2, Luxemburg și Letonia au prezentat proiecte de planuri bugetare 

bazate pe ipoteza menținerii politicilor actuale, deoarece au organizat alegeri naționale în 

luna octombrie. Guvernul Sloveniei, care a preluat mandatul la 13 septembrie 2018, a 

prezentat, la rândul său, un plan bazat pe ipoteza menținerii politicilor actuale. Se 

preconizează că aceste guverne vor prezenta proiecte complete de planuri bugetare cât mai 

curând posibil. Italia și-a prezentat proiectul de plan bugetar la 16 octombrie 2018 și, ca 

urmare a avizului Comisiei din 23 octombrie 2018, care a identificat o neconformitate 

deosebit de gravă, a prezentat un proiect de plan bugetar revizuit la 13 noiembrie 2018. După 

încheierea programului de sprijin pentru stabilitate instituit în cadrul Mecanismului european 

de stabilitate, care a avut loc la 20 august 2018, Grecia și-a prezentat primul proiect de plan 

bugetar în această toamnă. 

Respectând competența bugetară a statelor membre, avizele Comisiei oferă o consiliere 

obiectivă în materie de politici, în special guvernelor și parlamentelor naționale, pentru a 

facilita evaluarea conformității proiectelor de bugete cu normele bugetare ale UE. 

Regulamentul (UE) nr. 473/2013 oferă un set cuprinzător de instrumente pentru a trata 

politica economică și bugetară ca un aspect de interes comun în cadrul zonei euro, în 

conformitate cu tratatul. 

În noiembrie 2017, Comisia a propus o recomandare actualizată privind politica economică 

pentru zona euro, care a fost discutată în cadrul Consiliului și aprobată de liderii UE cu 

ocazia reuniunii Consiliului European din 22 martie 20183. Această recomandare constituie 

baza evaluării realizate de Comisie.  

Prezenta comunicare are un dublu obiectiv. În primul rând, ea oferă o imagine globală a 

politicii bugetare la nivelul zonei euro, pornind de la o evaluare orizontală a proiectelor de 

                                                           
1
  Astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 473/2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea 

și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor 

membre din zona euro. Acesta este unul dintre cele două regulamente care fac parte din așa-numitul pachet 

privind supravegherea și monitorizarea bugetare, care a intrat în vigoare în mai 2013. 
2
  A se vedea codul de conduită aferent pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/2014-11-

07_two_pack_coc_amended_en.pdf  
3
  Recomandarea Consiliului din 14 mai 2018, JO C 179, 25.5.2018:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2018:179:TOC 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/2014-11-07_two_pack_coc_amended_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/2014-11-07_two_pack_coc_amended_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2018:179:TOC
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planuri bugetare. Acest exercițiu reflectă evaluarea orizontală a programelor de stabilitate, 

care are loc în primăvară, dar se axează pe anul următor mai degrabă decât pe planurile 

bugetare pe termen mediu. În al doilea rând, ea oferă o prezentare generală a proiectelor de 

planuri bugetare la nivel de state membre, explicând abordarea utilizată de Comisie pentru 

evaluarea acestora, mai ales în ceea ce privește conformitatea cu cerințelor din pactul de 

stabilitate și de creștere. Evaluarea este diferențiată în funcție componenta Pactului de 

stabilitate și de creștere sub incidența căreia se află statul membru în cauză (cea preventivă 

sau cea corectivă) și, de asemenea, ia în considerare cerințele referitoare la nivelul și la 

dinamica datoriei publice. 
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II. Principalele constatări privind zona euro 

Perspectivele economice în conformitate cu planurile statelor membre și cu previziunile 

Comisiei 

Perspectivele de creștere economică ale zonei euro, deși rămân pozitive, s-au redus de la 

runda de evaluare din primăvară. Potrivit estimărilor din previziunile Comisiei din toamna 

anului 2018, creșterea PIB-ului real agregat din zona euro va scădea de la 2,4 % în 2017 la 

2,1 % în 2018 și la 1,9 % în 2019, similar cu ipotezele macroeconomice cuprinse în 

proiectele de planuri bugetare (tabelul 1). Previziunile pentru 2018 au fost reduse cu 0,2 

puncte procentuale comparativ cu previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 și cu 0,3 

puncte procentuale comparativ cu programele de stabilitate, iar previziunile pentru 2019 au 

fost revizuite în scădere cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu cele din primăvară
4
. 

Scenariile macroeconomice cuprinse în proiectele de planuri bugetare sunt, în general, foarte 

asemănătoare cu previziunile Comisiei pentru statele membre individuale, ceea ce reflectă în 

parte faptul că toate statele membre trebuie să își bazeze proiectele de bugete pe previziuni 

macroeconomice realizate sau aprobate de entități independente. În cazul Germaniei, 

previziunile macroeconomice au fost aprobate pentru prima dată de grupul comun de proiect 

privind previziunile economice (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose), ca parte a unui nou 

demers în materie de previziuni. Ipotezele macroeconomice care stau la baza proiectului de 

plan bugetar prezentat de Italia nu au fost aprobate de instituția independentă însărcinată cu 

monitorizarea bugetară din acest stat membru. În plus, proiectul de plan bugetar prezentat de 

Belgia nu se bazează pe cele mai recente previziuni independente ale Biroului Federal de 

Planificare. În ceea ce privește Grecia, Luxemburg și Malta, Comisia preconizează o creștere 

semnificativ mai redusă decât proiectele de planuri bugetare (tabelul 1 din anexa IV).  

În pofida ușoarei încetiniri preconizate a creșterii economice, se estimează că deviația 

PIB din zona euro la nivel agregat a devenit pozitivă în 2018 și va extinde în 2019. 
Previziunile Comisiei din toamna anului 2018 estimează deviații pozitive ale PIB-ului în 

2018 pentru toate statele membre, cu excepția Greciei și a Italiei. La aceeași concluzie s-a 

ajuns și în cazul deviațiilor PIB recalculate pe baza proiectelor de planuri bugetare
5. Deși se 

preconizează că deviația pozitivă a PIB-ului la nivel agregat va continua să se extindă în 

2019, evoluțiile din statele membre individuale sunt variabile, atât pe baza previziunilor 

Comisiei, cât și a proiectelor de planuri bugetare (recalculate). Se preconizează că numai 

Grecia va menține o deviație negativă a PIB-ului în 2019, deși se estimează că aceasta se va 

reduce considerabil. 

Se estimează că inflația totală se va apropia mai mult în 2018 de definiția Băncii 

centrale Europene privind stabilitatea prețurilor și că va rămâne neschimbată în linii 

mari în 2019. Comisia se așteaptă ca inflația totală să atingă 1,8 % în 2018, în special din 

cauza prețurilor mai mari la energie. În proiectele lor de planuri bugetare, majoritatea statelor 
                                                           
4
 Toate agregatele pentru zona euro bazate pe programele de stabilitate pentru 2018 exclud Grecia, care nu a 

prezentat un program de stabilitate în 2018, întrucât a făcut obiectul unui program de ajustare economică. 

Cifrele pentru Grecia sunt incluse însă în agregatele pentru zona euro bazate pe proiectele de planuri bugetare. 

Având în vedere dimensiunile relativ reduse ale economiei Greciei, acest factor are un impact limitat asupra 

comparabilității agregatelor pentru zona euro. 
5
 Deviația PIB-ului inclusă în proiectele de planuri bugetare este recalculată de Comisie pe baza informațiilor 

furnizate în planuri, utilizând metodologia stabilită de comun acord. 
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membre și-au mărit previziunile pentru 2018 privind inflația totală, ceea ce a condus la o 

previziune pentru zona euro la nivel agregat de 1,7 % (o creștere cu 0,3 puncte procentuale 

comparativ cu programele de stabilitate). Atât proiectele de planuri bugetare, cât și Comisia 

estimează că inflația totală va rămâne aproximativ la același nivel în 2019. 

În general, se preconizează că PIB-ul zonei euro va intra într-o perioadă mai puțin 

dinamică, după cinci ani de creștere continuă. Sprijinul pentru activitatea economică va 

continua, având în vedere bazele solide ale consumului privat și ale investițiilor. În același 

timp, se estimează că scăderea dinamicii comerțului exterior, încetinirea creșterii ocupării 

forței de muncă și o creștere generală a incertitudinii vor afecta creșterea economică. În 

conformitate cu previziunile Comisiei din toamna anului 2018, predomină în general riscurile 

de diminuare. O supraîncălzire în SUA ar putea modifica atitudinea față de riscuri a 

investitorilor, cu efecte negative asupra economiei SUA, având în vedere nivelul ridicat al 

îndatorării întreprinderilor, dar și asupra economiilor de piață emergente, ceea ce va atrage 

după sine efecte de propagare negative asupra economiilor avansate. În plus, în unele state 

membre din zona euro cu un nivel ridicat de îndatorare ar putea reapărea o spirală negativă 

între bănci și datoria suverană, ceea ce ar putea stârni îngrijorări cu privire la stabilitatea 

financiară, într-un context de reevaluare globală a riscurilor și de normalizare a politicii 

monetare. 

 

Tabelul 1: Prezentare generală a agregatelor economice și bugetare (ZE-18) pentru 

perioada 2018-2019 

 

2017

Previziunile 

Comisiei din 

toamna 

anului 2018

(noiembrie)

Programele 

de 

stabilitate 

2018

(aprilie)

Proiectele 

de planuri 

bugetare

(octombrie)

Previziunile 

Comisiei din 

toamna 

anului 2018

(noiembrie)

Programele 

de 

stabilitate 

2018

(aprilie)

Proiectele 

de planuri 

bugetare

(octombrie)

Previziunile 

Comisiei din 

toamna 

anului 2018

(noiembrie)

Creșterea PIB-ului real

(variație %)
2.4 2.4 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9

Inflația IAPC

(variație %)
1.5 1.4 1.7 1.8 1.5 1.8 1.8

Deviația PIB                                        

(% din PIB-ul potențial)
-0.2 0.4 0.4 0.3 0.8 0.7 0.6

Soldul global

(% din PIB)
-1.0 -0.7 -0.6 -0.6 -0.3 -0.8 -0.8

Soldul primar

(% din PIB)
1.0 0.4 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0

Soldul structural

(% din PIB)
-0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -1.0 -1.0

Variația soldului structural

(% din PIB)
0.2 -0.2 0.1 0.1 0.3 -0.3 -0.3

Datoria publică

(% din PIB)
88.9 85.3 87.3 86.9 83.0 85.1 84.9

Ponderea cheltuielilor ajustată 

ciclic

(% din PIB-ul potențial)

47.0 46.9 47.1 46.9 46.4 47.1 46.9

Ponderea veniturilor

ajustată ciclic

(% din PIB-ul potențial)

46.1 46.0 46.2 46.0 45.7 45.8 45.7

2018 2019
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Sursă: programele de stabilitate pentru 2018, proiectele de planuri bugetare pentru 2019, previziunile 

Comisiei din toamna anului 2018. 

Perspectivele bugetare în conformitate cu planurile și cu previziunile Comisiei din toamna 

anului 2018 

Se preconizează că deficitul total agregat al zonei euro își va continua actuala tendință 

descendentă în 2018, dar va crește în 2019. Se preconizează că deficitul total al zonei euro 

va scădea la 0,6 % din PIB în 2018, potrivit atât previziunilor Comisiei din toamna anului 

2018, cât și proiectelor de planuri bugetare (tabelul 1). Acest nivel este mai scăzut decât 

deficitul estimat în previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 și în programele de 

stabilitate pentru 2018. Evoluțiile țărilor sunt variabile, preconizându-se că Spania și Italia 

vor înregistra deficite mai mari (comparativ cu previziunile Comisiei din primăvara anului 

2018), în timp ce Estonia, Cipru Luxemburg și Țările de Jos vor înregistra excedente mai 

mari (tabelul 2 din anexa IV). Se estimează că deficitul agregat al zonei euro va crește la 

0,8 % din PIB în 2019, potrivit atât previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, cât și 

proiectelor de planuri bugetare. Acest nivel reprezintă o creștere față de previziunile Comisiei 

din primăvara anului 2018 (+ 0,2 % din PIB) și de programele de stabilitate pentru 2018 (+ 

0,5 % din PIB), determinată în principal de deficite estimate mai mari decât se preconizase în 

Belgia, Spania, Franța și Italia și de un excedent mai redus în Germania. Aceasta ar urma să 

reprezinte prima creștere a deficitului total agregat al zonei euro după vârful atins în 2009. 

Pentru prima dată de la crearea monedei euro, se estimează că niciun stat membru din 

zona euro nu va avea un deficit mai mare decât valoarea de referință de 3 % în 2018. Se 

preconizează că Spania își va corecta deficitul excesiv în 2018, previziunile Comisiei din 

toamna anului 2018 estimând că deficitul total va scădea cu 2,7 %, ceea ce corespunde 

obiectivului stabilit în proiectul de plan bugetar prezentat de Spania (tabelul 2 din anexa IV). 

Se estimează că șase dintre statele membre care se preconizează că vor înregistra un deficit în 

2019 vor înregistra un deficit de sub 2 % din PIB. Se preconizează că nouă state membre vor 

înregistra un excedent în 2018. Potrivit previziunilor Comisiei, se preconizează că grupul 

acestora va crește la zece state membre în 2019, întrucât Austria se îndreaptă către o situație 

echilibrată. În general, diferențele dintre soldurile bugetare estimate ale statelor membre în 

2019, astfel cum figurează în proiectele de planuri bugetare și în previziunile Comisiei din 

toamna anului 2018, sunt limitate (graficele 1 și 2 din anexa IV), deși se pot observa diferențe 

negative neglijabile pentru Italia, Spania și Portugalia. 

Se estimează că soldul primar agregat al zonei euro, obținut prin scăderea cheltuielilor 

cu dobânzile din soldul global, va rămâne excedentar în 2018 și 2019. Potrivit atât 

previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, cât și proiectelor de planuri bugetare, se 

estimează că soldul primar agregat al zonei euro va crește de la 1 % din PIB în 2017, la 1,2 % 

din PIB în 2018 (tabelul 1). Acest nivel reprezintă o revizuire semnificativă în sens ascendent 

comparativ cu programele de stabilitate pentru 2018
6. Se preconizează că numai Spania, 

Franța și Letonia vor înregistra solduri primare negative în 2018 (tabelul 3 din anexa IV). Se 

preconizează că soldul primar agregat al zonei euro va scădea ușor la 1 % din PIB în 2019, 

potrivit atât proiectelor de planuri bugetare, cât și previziunilor Comisiei din toamna anului 

                                                           
6
 În timp ce soldul primar agregat al zonei euro vizat în proiectele de planuri bugetare s-a ameliorat comparativ 

cu programele de stabilitate pentru 2018, au crescut, de asemenea, cheltuielile cu dobânzile estimate pentru 

2018. Aceste două modificări se compensează reciproc în mare măsură, conducând la un obiectiv neschimbat 

în linii mari pentru soldul global agregat al zonei euro (tabelul 1). 
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2018. Se estimează că Germania și Italia vor înregistra reduceri deosebit de mari ale 

soldurilor lor primare în 2019. Se estimează că Franța și Letonia vor înregistra solduri 

primare negative și în 2019. În amândoi anii, diferențele dintre previziunile statelor membre 

și cele ale Comisiei sunt în general limitate, deși Comisia se așteaptă ca soldurile primare ale 

Spaniei, Letoniei și Portugaliei să fie cu peste 0,3 % din PIB mai scăzute în 2019 decât se 

prevede în proiectele de planuri bugetare. 

Spre deosebire de programele de stabilitate pentru 2018, punerea în aplicare a 

proiectelor de planuri bugetare ar avea ca rezultat o orientare bugetară ușor 

expansionistă pentru zona euro (astfel cum este măsurată prin variația soldului 

structural) în 2019
7
. Atât previziunile Comisiei din toamna anului 2018, cât și proiectele de 

planuri bugetare (recalculate) preconizează un sold structural agregat neschimbat în linii mari 

în 2018 (tabelul 1). Acest lucru concordă în linii mari și cu programele de stabilitate pentru 

2018, deși ascunde unele variații la nivelul statelor membre individuale (tabelele 4 și 5 din 

anexa IV). Se estimează că soldul structural se va deteriora cu 0,3 % din PIB-ul potențial în 

2019, atât în proiectele de planuri bugetare (recalculate), cât și în previziunile Comisiei din 

toamna anului 2018. Această deteriorare contrazice programele de stabilitate pentru 2018, 

care au avut în vedere o îmbunătățire a soldului structural agregat al zonei euro cu 0,3 % din 

PIB-ul potențial în 2019. Deteriorarea soldului structural este determinată, în special, de o 

creștere estimată a deficitului structural al Italiei cu 1,2 % din PIB-ul potențial. Politicile 

bugetare expansioniste preconizate în statele membre care dispun de marjă de manevră 

bugetară, în special Germania și Țările de Jos, contribuie, de asemenea, la modificarea cifrei 

agregate pentru zona euro. Cu excepția Italiei, orientarea bugetară agregată a zonei euro 

preconizată pentru 2019 ar urma să fie neutră în linii mari, estimându-se că deficitul 

structural va crește cu 0,1 % din PIB-ul potențial. Variația previzionată pentru zona euro în 

ansamblu concordă cu variația soldului structural (recalculat) din proiectele de planuri 

bugetare (graficul 3 din anexa IV). 

Efortul bugetar discreționar indică o orientare bugetară expansionistă în zona euro, 

atât în 2018, cât și în 2019. Efortul bugetar discreționar (EBD) este apropiat conceptual de 

criteriul de referință privind cheltuielile
8
. Pe baza previziunilor Comisiei din toamna anului 

2018, efortul bugetar discreționar indică o expansiune bugetară de aproximativ 0,4 % din 

PIB, atât în 2018, cât și în 2019
9. Efortul bugetar discreționar calculat pe baza punctelor din 

                                                           
7
 Soldul structural este soldul ajustat ciclic, excluzând măsurile cu caracter excepțional și măsurile temporare. 

Soldurile structurale preconizate în proiectele de planuri bugetare sunt recalculate de Comisie pe baza 

informațiilor furnizate în program, utilizând metodologia stabilită de comun acord. 
8
 Efortul bugetar discreționar este un indicator al efortului bugetar. Acesta combină o abordare descendentă pe 

partea de cheltuieli cu o abordare ascendentă sau narativă pe partea de venituri. El constă, pe de o parte, în 

creșterea cheltuielilor primare, excluzând componentele ciclice legate de potențialul economic, iar pe de altă 

parte, în măsuri discreționare privind veniturile (cu excepția măsurilor cu caracter excepțional). A se vedea 

Comisia Europeană (2013): Measuring the fiscal effort („Măsurarea efortului bugetar”), Raport privind 

finanțele publice în cadrul UEM, partea 3 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee-2013-4.pdf 

9
 Diferența dintre cele două măsuri ale ajustării bugetare în 2018 se explică prin mai mulți factori: în primul 

rând, reducerea cheltuielilor cu dobânzile afectează soldul structural, dar nu și efortul bugetar discreționar; în 

al doilea rând, scăderea veniturilor afectează soldul structural, dar nu și efortul bugetar discreționar și în al 

treilea rând, rata medie de creștere potențială pe zece ani, utilizată ca rată de referință pentru calcularea 

efortului bugetar discreționar, este mai mică decât estimarea punctuală pe un an, utilizată la calcularea soldului 

structural. Toți acești factori fac ca efortul bugetar discreționar să indice o orientare bugetară mai expansionistă 

decât variația soldului structural în 2018. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee-2013-4.pdf
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proiectele de planuri bugetare indică o expansiune ușor mai redusă în 2019 (0,3 % din PIB-ul 

potențial), ceea ce concordă, în linii mari, cu orientarea politicii bugetare indicată de variația 

soldului structural (graficul 4 din anexa IV). 

Se preconizează că numărul statelor membre care și-au atins sau și-au depășit 

obiectivele bugetare pe termen mediu va crește în perioada 2018 - 2019. Conform 

previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, se estimează că șapte state membre din zona 

euro și-au depășit obiectivele bugetare pe termen mediu în 2018 (Germania, Irlanda, Cipru, 

Lituania, Luxemburg, Malta și Țările de Jos) (tabelul 5 din anexa IV)
10

. Se preconizează că 

toate aceste state membre se vor menține la nivelul obiectivelor lor bugetare pe termen mediu 

sau le vor depăși și în 2019, deși Germania, Cipru și Țările de Jos intenționează să își 

utilizeze o parte din marja de manevră bugetară (graficele 7a și 7b din anexa IV). Se 

preconizează, de asemenea, că Austria își va depăși ușor obiectivul bugetar pe termen mediu 

în 2019. Potrivit estimărilor din previziunile Comisiei din toamna anului 2018, o serie de 

state membre vor rămâne semnificativ de mult sub obiectivele lor bugetare pe termen mediu 

în 2019, mai precis Spania (-3,1 pp), Italia (-3 pp) și Franța (-1,9 pp) (tabelul 6 și graficele 

7a/7b din anexa IV). Comisia estimează că, dintre statele membre care nu și-au atins încă 

obiectivele bugetare pe termen mediu, Italia și Slovenia se vor îndepărta și mai mult de 

obiectivele lor pe termen mediu în 2019. În schimb, se preconizează că Estonia, Franța și 

Finlanda vor realiza o anumită ajustare în direcția atingerii obiectivelor lor bugetare pe 

termen mediu în 2019, în timp ce situația Belgiei, Spaniei, Letoniei, Portugaliei și Slovaciei 

va rămâne neschimbată.  

Se preconizează că ponderea datoriei în PIB își va continua traiectoria descendentă în 

2018 și 2019. Ponderea datoriei publice în PIB din zona euro se situează pe o traiectorie 

descendentă începând din 2014, când a atins nivelul maxim de 94½ %. Potrivit previziunilor 

Comisiei din toamna anului 2018, se preconizează că aceasta va scădea la aproximativ 85 % 

în 2019. Reducerea în curs a ponderii agregate a datoriei în PIB în zona euro este 

determinată, în principal, de excedentele primare preconizate în 2018 și 2019 (graficul 8 din 

anexa IV). De asemenea, se preconizează că un „efect al bulgărelui de zăpadă” pozitiv, care 

reflectă estimarea că ratele nominale ale dobânzii vor fi mai reduse decât creșterea nominală 

a PIB-ului, va avea un efect de reducere a datoriei. În schimb, se preconizează că ajustările 

stoc-flux vor exercita o presiune ascendentă asupra ponderii agregate a datoriei în PIB din 

zona euro în 2019. Proiectele de planuri bugetare vizează o reducere similară a ponderii 

datoriei în PIB în zona euro, deși se așteaptă ca nivelul ponderii să fie mai ridicat în 2018 

((87½ %). În amândoi anii, ponderile planificate ale datoriei în PIB sunt mai mari decât cele 

cuprinse în programele de stabilitate pentru 2018, ceea ce se datorează, în mare parte, 

revizuirilor ascendente pentru Franța, Italia, Letonia, Malta, Țările de Jos și Slovenia (tabelul 

7 din anexa IV).  

Se preconizează că toate statele membre, cu excepția Lituaniei, își vor reduce ponderile 

datoriei în PIB în perioada 2018 - 2019, deși se estimează că reducerile vor fi neglijabile 

în cazul Franței și al Italiei
11. Se preconizează că toate statele membre, cu excepția Italiei, 

                                                           
10

 Întrucât Grecia a fost scutită de prezentarea programelor de stabilitate în perioada în care a făcut obiectul 

programului, aceasta nu și-a nominalizat încă obiectivul bugetar pe termen mediu. Prin urmare, Grecia nu a 

fost luată în considerare în cadrul analizei. 
11

 Se preconizează că Lituania va înregistra o creștere deosebit de mare a ponderii sale, care se estimează că va 

crește cu 3,1 puncte procentuale (la 37,9 %) potrivit previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, din cauza 

unei mari ajustări stoc-flux pozitive. 
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vor beneficia de „efectul bulgărelui de zăpadă” pozitiv de reducere a datoriei în 2019, în timp 

ce soldurile primare pozitive vor avea, de asemenea, un impact descendent, cu excepția 

Franței și a Letoniei (graficul 8 din anexa IV). Diferențele dintre previziunile cuprinse în 

previziunile Comisiei din toamna anului 2018 și cele din proiectele de planuri bugetare sunt 

limitate, Comisia preconizând ponderi ceva mai ridicate pentru Grecia, Italia, Cipru și Malta 

și ceva mai reduse pentru Germania, Letonia și Luxemburg.  

Potrivit previziunilor Comisiei, se așteaptă ca zece state membre să înregistreze ponderi 

ale datoriei în PIB de peste 60 % în 2019. Se preconizează că Grecia și Italia vor avea cele 

mai mari ponderi dintre toate statele membre, și anume peste 120 %, în timp ce Portugalia își 

va reduce ponderea datoriei în PIB la sub 120 % în 2019. Se estimează că Belgia, Franța, 

Cipru și Spania vor avea în continuare ponderi apropiate de 100 % în 2019. Se preconizează 

că unele state membre cu un nivel ridicat de îndatorare nu vor realiza niciun efort structural 

(Spania, Belgia și Portugalia) sau vor realiza o expansiune (Italia și Cipru) în 2019, potrivit 

previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, ceea ce indică faptul că aceste state și-ar 

putea reduce mai rapid datoriile (graficul 9 din anexa IV). Prima facie, se preconizează că 

Italia va înregistra abateri semnificative de la criteriul de referință privind reducerea datoriei 

în 2018 și 2019, preconizându-se că ponderea datoriei în PIB va rămâne stabilă în linii mari, 

la aproximativ 131 %. Se estimează că nici Belgia nu va respecta criteriul de referință privind 

reducerea datoriei în niciunul dintre cei doi ani, dar într-o mai mică măsură. De la abrogarea 

procedurilor aplicabile deficitelor excesive din Portugalia și Franța în 2016 și respectiv în 

2017, aceste țări fac obiectul regulii tranzitorii privind datoria. Se estimează că Portugalia va 

respecta regula tranzitorie privind datoria în 2018, dar nu și în 2019, în timp ce Franța nu o va 

respecta în niciunul dintre cei doi ani. În cazul în care Spania va realiza o corecție durabilă a 

deficitului său excesiv în 2018, ea va face obiectul regulii tranzitorii privind datoria în 2019, 

dar în prezent se preconizează că nu va realiza ajustarea necesară. 

Structura ajustării bugetare 

Deteriorarea preconizată a soldului structural agregat al zonei euro în 2019 este 

determinată în mare parte de o scădere a ponderii ajustate ciclic a veniturilor. În timp ce 

se așteaptă ca veniturile publice totale să crească cu 2,9 % în 2019 (potrivit previziunilor 

Comisiei din toamna anului 2018), se preconizează că ponderea veniturilor ajustată ciclic va 

scădea de la 46 % din PIB-ul potențial în 2018, la 45,7 % din PIB-ul potențial în 2019 

(tabelul 1, precum și tabelul 8 din anexa IV). Contribuțiile sociale, care se preconizează că 

vor crește într-un ritm mai lent decât PIB-ul nominal, reprezintă cel mai important factor care 

contribuie la scăderea preconizată a ponderii ajustate ciclic a veniturilor (graficul 14 din 

anexa IV). Scăderea preconizată reflectă impactul măsurilor raportate privind veniturile, care 

se estimează că vor spori deficitul total cu 0,1 % din PIB în 2019 și al scăderii veniturilor, 

care se estimează că va spori, la rândul său, deficitul cu aproximativ 0,1 % din PIB
12

 (tabelul 

9 din anexa IV)
13. Proiectele de planuri bugetare vizează o scădere similară a ponderii 

veniturilor în 2019, în timp ce se preconizează că veniturile vor crește cu o rată ceva mai 

ridicată, de 3,1 %. 

                                                           
12

 Comparativ cu un scenariu contrafactual bazat pe perspectivele de creștere nominală. 
13

 Elasticitatea agregată a veniturilor în PIB, atât în planuri, cât și în previziunile Comisiei din toamna anului 

2018, este de aproximativ 0,9, comparativ cu o elasticitate standard a veniturilor în deviația PIB de 1. 
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Se estimează că ponderea cheltuielilor ajustată ciclic va rămâne neschimbată în 

perioada 2018 - 2019, conform previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, ceea ce 

corespunde unei creșteri totale a cheltuielilor de 3,3 %. În timp ce ponderea se așteaptă să 

scadă ușor în perioada 2017 - 2018, se preconizează că aceasta va rămâne la 46,9 % din PIB-

ul potențial în 2019 (tabelul 1). Proiectele de planuri bugetare vizează, de asemenea, o 

pondere a cheltuielilor ajustată ciclic neschimbată în perioada 2018 - 2019, dar la un nivel 

puțin mai scăzut (47,1 % din PIB-ul potențial), preconizând totodată o creștere a cheltuielilor 

totale la 3,5 %. Se preconizează, de asemenea, că ponderea cheltuielilor primare ajustată 

ciclic va rămâne neschimbată (tabelul 8 din anexa IV), deși această stabilitate ascunde unele 

variații între statele membre. Într-adevăr, se estimează că mai multe dintre ele vor înregistra 

creșteri destul de mari ale ponderilor ajustate ciclic ale cheltuielilor primare în 2019 (Spania, 

Italia, Cipru, Luxemburg și Țările de Jos), în timp ce altele vor înregistra scăderi mari 

(Letonia, Malta, Austria și Slovacia). În timp ce, potrivit estimărilor, cheltuielile cu dobânzile 

își vor continua recenta tendință de scădere ca procentaj din PIB, scăderea din perioada 2018 

- 2019 este mai mică decât în ultimii ani (3 puncte de bază, conform previziunilor Comisiei 

din toamna anului 2018). În medie, se preconizează că rata implicită a dobânzii care stă la 

baza previziunilor Comisiei va rămâne la 2,1 % în 2018 și 2019, similar cu ipoteza din 

proiectele de planuri bugetare. 

Evaluarea orientării politicii bugetare în zona euro 

Orientarea bugetară ar trebui să ia în considerare, în mod corespunzător, orientarea 

monetară, care se așteaptă să rămână favorabilă economiei din zona euro în anii 

următori. În timp ce a început să retragă treptat unele măsuri de stimulare, Banca Centrală 

Europeană a declarat că principalele sale rate ale dobânzii vor rămâne la nivelurile actuale, 

cel puțin în cursul verii anului 2019 și, în orice caz, câtă vreme este necesar pentru a asigura 

convergența inflației la niveluri compatibile cu mandatul său. Ca atare, se preconizează că 

orientarea politicii monetare va rămâne favorabilă în 2019. Acest lucru poate fi observat în 

graficul 1, care prezintă orientarea comună a politicilor monetare și bugetare prin compararea 

evoluției condițiilor de finanțare (rata reală a dobânzii pe termen lung) cu o măsură a 

efortului bugetar (efortul bugetar discreționar). Ratele forward sugerează o creștere 

progresivă continuă a ratelor nominale pe termen lung în următorii ani, ceea ce ar trebui să se 

traducă prin rate reale mai ridicate pe termen lung. Cu toate acestea, se preconizează că 

acestea vor rămâne negative, estimându-se că previziunile pe termen lung privind inflația vor 

crește într-un ritm mult mai lent. Prin urmare, potrivit estimărilor, condițiile de finanțare vor 

rămâne foarte favorabile. În ceea ce privește aspectele bugetare, conform celor discutate mai 

sus, previziunile Comisiei din toamna anului 2018 preconizează o orientare bugetară ușor 

expansionistă în 2019. 

În timp ce se preconizează o încetinire a creșterii economice în zona euro, performanța 

macroeconomică generală rămâne solidă. Toate statele membre din zona euro sunt în 

prezent în perioade economice fie „normale”, fie „bune” (graficul 2), iar gradul de încetinire 

a creșterii economice s-a diminuat în ultimii ani. Se așteaptă ca deviația PIB-ului să fie 

pozitivă în toate statele membre (cu excepția Greciei) în 2019. Se preconizează că ratele 

șomajului vor scădea în mod constant, atingând nivelurile din perioada anterioară crizei în 

toate statele membre, cu excepția Greciei, a Spaniei și a Italiei. Această expansiune 

economică în curs, însoțită de o politică monetară acomodativă, oferă statelor membre 

posibilitatea de a reface rezerve bugetare.  
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Situațiile bugetare ale statelor membre rămân foarte diferite în ceea ce privește datoria 

și provocările în materie de sustenabilitate. A fost realizată o evaluare actualizată a 

riscurilor la adresa sustenabilității finanțelor publice, pe baza previziunilor Comisiei din 

toamna anului 2018 (graficul 2, precum și tabelul 10 din anexa IV). Această evaluare ia în 

considerare, printre altele, nivelurile actuale ale datoriei, soldul primar actual și costurile 

estimate ale îmbătrânirii populației
14

. Numai Ciprul se confruntă cu riscuri de sustenabilitate 

pe termen scurt la adresa sustenabilității finanțelor publice, indicatorul S0 fiind doar cu puțin 

deasupra pragului său critic. Sustenabilitatea pe termen scurt a finanțelor publice italiene pare 

însă vulnerabilă la creșteri suplimentare ale costurilor aferente emisiunii de creanțe. Aceste 

riscuri sunt reflectate în special de valoarea subindicelui bugetar S0, care depășește pragul 

critic. Potrivit indicatorului S1, Belgia, Spania, Franța, Italia și Portugalia par să se confrunte 

cu riscuri ridicate pe termen mediu
15. În timp ce se raportează că Cipru are o anumită marjă 

de manevră bugetară pe baza indicatorului S1, merită reamintit faptul că acest stat se 

confruntă cu riscuri semnificative legate de datoriile contingente. 

Graficul 1: Rata reală a dobânzii pe termen lung (%) și efortul bugetar discreționar (% 

din PIB-ul potențial) pentru zona euro 
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 Metodologia utilizată pentru evaluarea riscurilor la adresa sustenabilității finanțelor publice este prezentată în 

raportul Comisiei Europene din 2015 privind sustenabilitatea finanțelor publice (European Economy 

Institutional Paper, nr. 018, ianuarie 2016) și în documentul Comisiei Europene intitulat Debt Sustainability 

Monitor 2017 („Monitorul privind sustenabilitatea datoriei din 2017”), (European Economy Institutional 

Paper, nr. 071, ianuarie 2018). Aceste rezultate actualizate, bazate pe previziunile Comisiei din toamna anului 

2018, vor fi prezentate în următorul Raport al Comisiei Europene privind sustenabilitatea finanțelor publice 

din 2018. 
15

 Indicatorul de sustenabilitate S1 al Comisiei arată efortul total necesar în perioada 2021-2025 (cei cinci ani 

care urmează după perioada analizată în previziuni) pentru a aduce datoria la 60 % din PIB până în 2033, 

ținând seama de datoriile implicite legate de îmbătrânirea populației. El indică o ajustare suplimentară de 

2,1 % din PIB pentru zona euro în acești cinci ani. Aceasta se traduce printr-o ajustare anuală suplimentară de 

aproximativ 0,4 % din PIB în perioada 2021 - 2025. 
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Statele membre care se confruntă cu cele mai mari provocări în materie de 

sustenabilitate prevăd fie o ajustare bugetară limitată, fie, în cazul Italiei, o expansiune 

bugetară în 2019 (graficul 9 din anexa IV). Politicile bugetare planificate ale acestor state 

membre nu valorifică suficient condițiile macroeconomice favorabile și de politica monetară 

acomodativă pentru a reface rezerve bugetare. O reducere mai puternică a datoriei publice în 

aceste state membre ar reduce vulnerabilitatea acestora la șocuri și ar contribui la 

funcționarea corespunzătoare, în viitor, a stabilizatorilor automați. Nereducerea datoriei 

publice sporește riscul de creștere a presiunii pieței asupra țărilor cu o datorie publică 

ridicată, ceea ce ar putea avea efecte de propagare negative asupra piețelor datoriilor publice 

din celelalte state membre din zona euro. 

Pe de altă parte, unele state membre care sunt mari creditoare externe nete și care 

posedă o amplă marjă de manevră bugetară și excedente importante de cont curent 

intenționează să își utilizeze o parte a marjei de manevră bugetare. În conformitate cu 

recomandările anterioare, Germania și Țările de Jos intenționează să pună în aplicare politici 

bugetare expansioniste în 2019 (graficul 10 din anexa IV). Totuși, aceste planuri sunt doar 

parțial orientate către investiții publice. O creștere a investițiilor publice în aceste țări le-ar 

stimula creșterea potențială și ar genera efecte de propagare pozitive către restul zonei euro. 

Efectele pe termen lung asupra PIB-ului ar depăși impactul pe termen scurt, deoarece 

investițiile publice ar spori productivitatea capitalului privat și a forței de muncă pe o 

perioadă de timp îndelungată. 

Graficul 2: O hartă bugetară a zonei euro în 2019 

 

Notă: Bazată pe previziunile Comisiei Europene din toamna anului 2018. Perioadele economice (ne)favorabile 

sunt măsurate în raport cu deviația PIB-ului în 2019, în % din PIB-ul potențial, calculat în conformitate cu 

metodologia stabilită de comun acord. Necesitățile în materie de consolidare sau marja de manevră bugetară 

sunt măsurate în raport cu indicatorul S1 al Comisiei Europene privind riscurile la adresa sustenabilității, în % 

din PIB, pe baza calculelor efectuate în previziunile din toamna anului 2018, utilizat ca an de referință. 
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În general, politicile bugetare nu sunt suficient de diferențiate, ceea ce duce la o 

orientare bugetară excesiv de expansionistă pentru zona euro în ansamblu. Punerea în 

aplicare integrală a proiectelor de planuri bugetare ar conduce, de asemenea, la o ușoară 

expansiune prociclică pentru zona euro în ansamblu. Pe de altă parte, un anumit grad de 

expansiune bugetară, astfel cum a fost planificată de către statele membre cu marjă de 

manevră bugetară, combinat cu respectarea Pactului de stabilitate și de creștere de către 

statele membre cu nevoi de consolidare, ar avea ca rezultat o orientare bugetară neutră în linii 

mari spre ușor restrictivă pentru zona euro (graficele 6a și 6b din anexa IV). În plus, această 

diferențiere între statele membre ar contribui la un mix global de politici echilibrat în linii 

mari în zona euro, având în vedere sprijinul continuu acordat economiei de politica monetară. 
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III. Prezentare generală a proiectelor de planuri bugetare 

Avizele Comisiei privind proiectele de planuri bugetare se concentrează asupra conformității 

acestora cu Pactul de stabilitate și de creștere și cu recomandările formulate pe baza acestuia. 

Pentru statele membre care fac obiectul unei proceduri aplicabile deficitelor excesive (PDE), 

avizele Comisiei evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește corectarea deficitelor 

excesive, în raport atât cu țintele de deficit global, cât și cu cele de efort structural. Pentru 

statele membre aflate sub incidența componentei preventive a Pactului de stabilitate și de 

creștere (PSC), avizele Comisiei evaluează asumarea obiectivelor bugetare pe termen mediu 

(OTM), progresele înregistrate în direcția atingerii acestora, precum și respectarea regulii 

privind datoria, pentru a verifica dacă planurile sunt în conformitate cu Pactul de stabilitate și 

de creștere și cu recomandările bugetare specifice fiecărei țări, cuprinse în recomandările 

Consiliului din 13 iulie 2018.
 16

  

Toate statele membre din zona euro și-au prezentat la timp proiectele de planuri bugetare, în 

conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 473/2013. În conformitate cu 

dispozițiile din codul de conduită aferent pachetului privind supravegherea și monitorizarea 

bugetare, guvernele aflate la final de mandat din Letonia și Luxemburg au prezentat proiecte 

de planuri bugetare bazate pe ipoteza menținerii politicilor actuale, deoarece au organizat 

alegeri naționale în octombrie 2018. De îndată ce guvernele vor prelua mandatul și, de regulă, 

cu cel puțin o lună înainte ca proiectul de lege a bugetului să fie programat pentru a fi adoptat 

de către parlamentul național, autoritățile sunt invitate să prezinte Comisiei și Eurogrupului 

un proiect de plan bugetar actualizat. Guvernul Sloveniei, care a preluat mandatul la 13 

septembrie 2018, a prezentat un proiect de plan bugetar fără noi măsuri de politică pentru 

2019, din cauza unei întârzieri în procesul bugetar. În scrisoarea sa din 19 octombrie 2018, 

Comisia a evidențiat importanța prezentării unui proiect de plan bugetar actualizat. Spania și-

a prezentat proiectul de plan bugetar fără a prezenta concomitent parlamentului național 

proiectul de lege a bugetului, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 

473/2013. Prin urmare, proiectul de plan bugetar nu a oferit o imagine completă a măsurilor 

planificate. În scrisoarea sa din 19 octombrie 2018, Comisia a invitat Spania să prezinte toate 

informațiile necesare cu privire la diferitele măsuri și, în cazul în care există diferențe 

substanțiale între proiectul de plan bugetar și proiectul de lege a bugetului prezentat în cele 

din urmă parlamentului, să furnizeze Eurogrupului și Comisiei un proiect de plan bugetar 

actualizat. 

Proiectul de plan bugetar prezentat de Italia la 16 octombrie 2018 preconizează o abatere 

semnificativă evidentă de la recomandările adoptate de Consiliu în temeiul Pactului de 

stabilitate și de creștere, ceea ce reprezintă o sursă de preocupări intense. Comisia și-a 

exprimat aceste preocupări într-o scrisoare adresată guvernului Italiei la 18 octombrie 2018. 

În primul rând, Comisia a remarcat că atât faptul că proiectul de plan bugetar preconizează o 

expansiune bugetară apropiată de 1 % din PIB, în timp ce Consiliul a recomandat o ajustare 

bugetară de 0,6 % din PIB, cât și amploarea abaterii (o diferență de aproximativ 1,5 % din 

PIB) sunt fără precedent în istoria Pactului de stabilitate și de creștere. În al doilea rând, 

Comisia a subliniat că, în timp ce datoria publică a Italiei se situează la aproximativ 130 % 

din PIB, planurile nu ar urma să asigure conformitatea cu criteriul de referință privind 

                                                           
16

  Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018, JO C 320, 10.9.2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2018%3A320%3ATOC 
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reducerea datoriei. În această privință, Comisia a făcut trimitere la rapoarte anterioare în 

temeiul articolului 126 alineatul (3) din TFUE, care considerau conformitatea în linii mari cu 

componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere ca fiind un factor relevant cheie, 

și a remarcat că, în cazul în care nu mai poate fi stabilită o astfel de conformitate în linii mari, 

ar putea fi necesară o revizuire a concluziilor raportului din 23 mai 2018
17

. Comisia a 

remarcat că factorii respectivi ar părea să indice o neconformitate deosebit de gravă cu 

obligațiile de politică bugetară prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere, în 

conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 473/2013. Comisia a 

invitat guvernul Italiei să își prezinte opiniile cu privire la această chestiune până la 22 

octombrie 2018, pentru ca acestea să fie luate în considerare înainte de a se ajunge la o 

evaluare finală a proiectului de plan bugetar. În scrisoarea sa din 22 octombrie 2018, 

guvernul Italiei a recunoscut faptul că planurile bugetare nu respectă normele Pactului de 

stabilitate și de creștere în ceea ce privește ajustarea structurală în vederea reducerii datoriei, 

a furnizat explicații suplimentare cu privire la planurile bugetare și a abordat neaprobarea 

previziunilor macroeconomice de către Oficiul pentru buget al Parlamentului. La 23 

octombrie 2018, Comisia a adoptat un aviz privind proiectul de plan bugetar prezentat de 

Italia, adresând în paralel o scrisoare guvernului Italiei, concluzionând că Comisia a 

identificat o neconformitate deosebit de gravă cu recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018. 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 473/2013, Comisia a solicitat Italiei să prezinte cât 

mai curând posibil, dar în termen de maximum trei săptămâni, un proiect de plan bugetar 

revizuit. Italia a prezentat un proiect de plan bugetar revizuit la 13 noiembrie 2018. Pe baza 

unei evaluări a planurilor guvernamentale incluse în proiectul de plan bugetar revizuit pentru 

2019 și pe baza previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, Comisia confirmă existența 

unei neconformități deosebit de grave cu recomandarea adresată Italiei de către Consiliu la 13 

iulie 2018
18. 

Deși nu s-a stabilit niciun alt caz de neconformitate deosebit de gravă, unele proiecte de 

planuri bugetare stârnesc, de asemenea, preocupări. În special, la 19 octombrie 2018, Comisia 

a trimis scrisori Belgiei, Franței, Portugaliei, Sloveniei și Spaniei solicitând informații 

suplimentare și a evidențiat o serie de observații preliminare legate de proiectele de planuri 

bugetare prezentate de aceste țări. Statele membre în cauză au răspuns până la data de 22 

octombrie 2018. În evaluarea evoluțiilor și a riscurilor bugetare, Comisia a luat în considerare 

informațiile conținute în scrisorile lor. 

În tabelul 2 sunt sintetizate evaluările proiectelor de planuri bugetare prezentate de statele 

membre individuale, în conformitate cu avizele Comisiei adoptate la 21 noiembrie 2018, 

împreună cu evaluarea progreselor în ceea ce privește reformele bugetar-structurale. Aceste 

evaluări se bazează pe previziunile Comisiei din toamna anului 2018. Pentru a facilita 

comparația, evaluarea planurilor care nu s-au dovedit a prezenta neconformități deosebit de 

grave este sintetizată în trei mari categorii. Întrucât, în prezent, se preconizează că, în 2019, 
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 În scrisoarea sa, Comisia a observat, de asemenea, că previziunile macroeconomice pe care se bazează 

planurile bugetare nu au fost aprobate de un organism independent, ceea ce pare să contravină dispozițiilor 

explicite din Regulamentul (UE) nr. 473/2013. 

18 Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Italiei pentru 2018 și 

care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Italiei pentru 2018, JO C 320, 

10.9.2018, p. 48. 
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niciun stat membru nu va rămâne în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive, 

evaluările conformității pentru 2019 sunt efectuate, pentru toate statele membre, în raport cu 

cerințele componentei preventive, în special cu recomandările Consiliului din 13 iulie 2018:  

 Conforme: potrivit previziunilor Comisiei din toamna anului 2018, nu este necesar să se 

adapteze planurile bugetare în cadrul procedurii bugetare naționale pentru a se asigura 

conformitatea bugetului 2019 cu normele Pactului de stabilitate și de creștere. 

 Conforme în linii mari: potrivit previziunilor Comisiei pentru 2019, se preconizează că 

proiectul de plan bugetar va asigura conformitatea în linii mari cu normele Pactului de 

stabilitate și de creștere.  

În conformitate cu previziunile Comisia pentru 2019, aceste state membre se vor apropia 

de obiectivele lor bugetare pe termen mediu, luând în considerare, dacă este cazul, 

abaterile autorizate legate de punerea în aplicare a reformelor structurale. În același timp, 

criteriul de referință privind cheltuielile indică în prezent un risc de abatere semnificativă 

de la cerințe, care va trebui să fie luat în considerare în cadrul evaluărilor viitoare, dacă nu 

se mai preconizează că soldul structural va fi apropiat de obiectivul bugetar pe termen 

mediu, luând în considerare eventualele abateri autorizate, dacă este cazul. Potrivit 

evaluării, aceste state membre respectă criteriul privind datoria.  

 Risc de neconformitate: potrivit previziunilor Comisiei pentru 2019, se preconizează că 

proiectul de plan bugetar nu va asigura conformitatea cu normele Pactului de stabilitate și 

de creștere.  

Previziunile Comisiei pentru 2019 preconizează o abatere semnificativă de la obiectivul 

bugetar pe termen mediu sau de la traiectoria de ajustare necesară în vederea atingerii 

acestuia și/sau nerespectarea criteriului de referință privind reducerea datoriei, dacă este 

cazul. 

Un stat membru, Belgia, a solicitat flexibilitate suplimentară pentru 2018, în conformitate cu 

„Poziția de consens privind flexibilitatea în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere”, 

aprobată de Consiliu la 12 februarie 2016. În special, proiectul de plan bugetar prezentat de 

Belgia include o solicitare privind o abatere temporară de la traiectoria de ajustare în vederea 

atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu începând din 2018, în scopul punerii în 

aplicare a unor reforme structurale majore, cu impact pozitiv asupra sustenabilității pe termen 

lung a finanțelor publice. În stadiul actual, Comisia a considerat că Belgia, cu condiția 

respectării în continuare a criteriului minim de referință în 2019, pare să se califice pentru 

abaterea temporară solicitată de 0,5 % din PIB în 2019 în scopul punerii în aplicare a unor 

reforme structurale. O evaluare finală a cererii de acordare a flexibilității va avea loc în cadrul 

ciclului normal al semestrului european, în contextul evaluării programului de stabilitate 

pentru 2019. 

Comisia, în consultare cu statele membre, a continuat să utilizeze instrumentul de 

monitorizare a plauzibilității pentru a semnala cazurile în care estimările privind deviația 

PIB-ului în conformitate cu metodologia convenită ar putea fi interpretate ca făcând obiectul 

unui grad ridicat de incertitudine. Comisia adoptă aceeași abordare pe care a adoptat-o în 

cadrul rundelor anterioare de supraveghere. Pe baza instrumentului de monitorizare, deviațiile 

PIB-ului pentru 2018 pot face obiectul unui grad ridicat de incertitudine în cazul a cinci state 

membre (Cipru, Croația, Luxemburg, Slovenia și Spania). Întrucât se preconizează că Cipru, 

Croația și Luxemburg vor rămâne la un nivel superior obiectivului lor bugetar pe termen 

mediu, nu a fost efectuată nicio evaluare suplimentară. În ceea ce privește Slovenia și Spania, 
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o evaluare a incertitudinii care afectează estimările privind deviația PIB-ului a fost deja 

realizată în primăvara anului 2018, indicând că estimarea deviației PIB-ului pentru 2019 pe 

baza metodologiei comune a făcut obiectul unui grad ridicat de incertitudine. Pe această bază, 

ajustarea necesară pentru statele membre în cauză pentru 2019 fusese deja redusă de la 1 % la 

0,65 % în contextul recomandărilor Consiliului din 13 iulie 2018. Evaluările din toamnă 

confirmă gradul ridicat de incertitudine în ambele cazuri. 

În final, Comisia a evaluat preliminar nivelul progreselor înregistrate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a reformelor bugetar-structurale prezentate în recomandările Consiliului 

din 13 iulie 2018. Evaluarea proiectelor de planuri bugetare este rezumată în următoarele 

cinci mari categorii: niciun progres, progrese limitate, unele progrese, progrese substanțiale și 

implementare deplină. O descriere cuprinzătoare a progreselor înregistrate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări va fi realizată în rapoartele de țară 

din 2019 și va fi evaluată în contextul recomandărilor specifice fiecărei țări, care urmează să 

fie adoptate de Consiliu în 2019. 
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Tabelul 2: Sinteza avizelor Comisiei cu privire la proiectele de planuri bugetare  

State 

membre 

Conformitate generală a PPB cu PSC 
Progrese înregistrate în 

ceea ce privește punerea în 

aplicare a părții bugetar-

structurale a 

recomandărilor specifice 

fiecărei țări din 2018 

Concluzie generală 

privind 

conformitatea pe 

baza previziunilor 

Comisiei din 

toamna anului 2018 

Conformitate cu cerințele din cadrul componentei 

preventive/corective în 2018 și în 2019 

IT* 
Neconformitate 

deosebit de gravă 

2018: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, neconformitate 

prima facie cu criteriul de referință privind reducerea 

datoriei; 

2019: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, neconformitate 

prima facie cu criteriul de referință privind reducerea 

datoriei. 

Niciun progres 

BE** 
Risc de 

neconformitate 

2018: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, neconformitate 

prima facie cu criteriul de referință privind reducerea 

datoriei; 

2019: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, neconformitate 

prima facie cu criteriul de referință privind reducerea 

datoriei. 

Progrese limitate 

FR 
Risc de 

neconformitate 

2018: riscul unei anumite abateri de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, neconformitate 

prima facie cu criteriul de referință tranzitoriu privind 

reducerea datoriei; 

2019: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, pe baza anilor 2018 

și 2019, luați împreună, neconformitate prima facie cu 

criteriul de referință tranzitoriu privind reducerea 

datoriei. 

Progrese limitate 

PT 
Risc de 

neconformitate 

2018: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, conformitate cu 

criteriul de referință tranzitoriu privind reducerea 

datoriei; 

2019: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, neconformitate cu 

criteriul de referință tranzitoriu privind reducerea 

datoriei. 

Progrese limitate 

SI*** 
Risc de 

neconformitate 

2018: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, conformitate cu 

criteriul de referință tranzitoriu privind reducerea 

datoriei; 

2019: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, conformitate cu 

criteriul de referință privind reducerea datoriei. 

Progrese limitate 

ES**** 
Risc de 

neconformitate 

2018: deficit global estimat la sub 3 %, obiectiv 

principal neatins, efort bugetar nerealizat; 

2019: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM, neconformitate 

prima facie cu criteriul de referință tranzitoriu privind 

reducerea datoriei. 

Progrese limitate 

EE 
Conform în linii 

mari 

2018: conformitate cu traiectoria de ajustare în vederea 

atingerii OTM; 

2019: aproape de OTM, deși există un risc de abatere 

semnificativă în raport cu criteriul de referință privind 

cheltuielile. 

nerelevant 

LV*** 
Conform în linii 

mari 

2018: aproape de OTM, deși există un risc de abatere 

semnificativă în raport cu criteriul de referință privind 
Progrese limitate 
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cheltuielile; 

2019: aproape de OTM, deși există un risc de abatere 

semnificativă în raport cu criteriul de referință privind 

cheltuielile. 

SK 
Conform în linii 

mari 

2018: risc de abatere semnificativă de la traiectoria de 

ajustare în vederea atingerii OTM; 

2019: aproape de OTM, deși există un risc de abatere 

semnificativă în raport cu criteriul de referință privind 

cheltuielile. 

Unele progrese 

DE Conform 
2018: respectarea OTM, conformitate cu criteriul de 

referință privind reducerea datoriei; 

2019: respectarea OTM. 

Unele progrese 

IE Conform 

2018: respectarea OTM, deși există un risc de abatere 

semnificativă în raport cu criteriul de referință privind 

cheltuielile, pe baza anilor 2017 și 2018 luați împreună, 

conformitate cu regula tranzitorie privind reducerea 

datoriei; 

2019: respectarea OTM, conformitate cu criteriul de 

referință privind reducerea datoriei. 

Unele progrese 

EL***** Conform 

2018: conformitate cu criteriul de referință tranzitoriu 

privind reducerea datoriei; 

2019: conformitate cu criteriul de referință tranzitoriu 

privind reducerea datoriei. 

nerelevant 

CY Conform 

2018: respectarea OTM, conformitate cu criteriul de 

referință tranzitoriu privind reducerea datoriei; 

2019: respectarea OTM, conformitate cu criteriul de 

referință privind reducerea datoriei. 

Niciun progres 

LT Conform 
2018: respectarea OTM; 

2019: respectarea OTM. 
Unele progrese 

LU*** Conform 
2018: respectarea OTM; 

2019: respectarea OTM. 
Progrese limitate 

MT Conform 
2018: respectarea OTM; 

2019: respectarea OTM. 
Niciun progres 

NL Conform 
2018: respectarea OTM; 

2019: respectarea OTM. 
Progrese substanțiale 

AT Conform 

2018: respectarea OTM, ținând seama de abaterile 

temporare autorizate, deși există un risc de abatere 

semnificativă în raport cu criteriul de referință privind 

cheltuielile, conformitate cu criteriul de referință 

privind reducerea datoriei; 

2019: respectarea OTM, deși există un risc de abatere 

semnificativă în raport cu criteriul de referință privind 

cheltuielile, pe baza anilor 2018 și 2019 luați împreună, 

conformitate cu criteriul de referință privind reducerea 

datoriei. 

Progrese limitate 

FI Conform 

2018: respectarea OTM, ținând seama de abaterile 

temporare autorizate; 

2019: respectarea OTM, ținând seama de abaterile 

temporare autorizate, deși există un risc de abatere 

semnificativă în raport cu criteriul de referință privind 

cheltuielile, pe baza anilor 2018 și 2019 luați împreună. 

Progrese limitate 

*  La 23 mai 2018, Comisia a emis un raport în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din TFUE, în care a 

concluzionat că, în prezent, criteriul privind datoria ar trebui considerat ca fiind respectat. Neconformitatea deosebit 

de gravă, identificată de Comisie în cazul Italiei, cu recomandarea adresată acestui stat de către Consiliu la 13 iulie 

2018 reprezintă o modificare substanțială a factorilor relevanți analizați de Comisie la 23 mai 2018. Prin urmare, este 

necesar ca evaluarea Comisiei să fie reexaminată.  

** La 23 mai 2018, Comisia a emis un raport în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din TFUE, în care a 

concluzionat că analiza nu este pe deplin concludentă cu privire la respectarea criteriului privind datoria. 

*** Proiect de plan bugetar bazat pe ipoteza menținerii politicilor actuale. 

****  Spania se află în prezent sub incidența componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, dar ar putea 

trece în componenta preventivă începând din 2019 dacă deficitul excesiv va fi corectat la timp și în mod durabil. 

Proiectul de plan bugetar al Spaniei a fost transmis fără a se prezenta concomitent parlamentului național un proiect 

de lege a bugetului. 
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***** Ca urmare a abrogării, la 19 septembrie 2017, a procedurii aplicabile deficitelor excesive și a finalizării, la 20 august 

2018, a programului de sprijin pentru stabilitate instituit în cadrul MES, Grecia intră sub incidența componentei 

preventive a Pactului de stabilitate și de creștere și ar trebui să mențină o situație bugetară solidă, care să asigure 

conformitatea cu obiectivul de excedent primar de 3,5 % din PIB pentru 2018 și pe termen mediu, stabilit prin 

Decizia (UE) 2017/1226 la 30 iunie 2017. Întrucât Grecia a fost scutită de prezentarea programelor de stabilitate în 

perioada în care a făcut obiectul programului, autoritățile elene nu au stabilit încă un obiectiv bugetar pe termen 

mediu. Se preconizează că Grecia își va nominaliza obiectivul bugetar pe termen mediu în programul său de 

stabilitate pentru 2019.  
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