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AVIZ AL COMISIEI 

din 23.5.2018 

cu privire la proiectul de plan bugetar actualizat al Spaniei 

CONSIDERAȚII GENERALE  

1. Regulamentul (UE) nr. 473/2013 stabilește dispoziții pentru îmbunătățirea 

monitorizării politicilor bugetare în zona euro, astfel încât să se asigure faptul că 

bugetele naționale sunt compatibile cu orientările din domeniul politicilor economice 

formulate în contextul Pactului de stabilitate și de creștere (PSC) și al semestrului 

european pentru coordonarea politicilor economice.  

2. Articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 473/2013 impune statelor membre să 

transmită anual Comisiei și Eurogrupului, până la data de 15 octombrie, un proiect de 

plan bugetar care să prezinte principalele aspecte ale situației bugetare a 

administrației publice și a subsectoarelor acesteia pentru anul următor.  

CONSIDERAȚII PRIVIND SPANIA 

3. Pe baza proiectului de plan bugetar actualizat pentru anul 2018 pe care l-a transmis 

Spania la 30 aprilie 2018, Comisia a adoptat următorul aviz în conformitate cu 

articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 473/2013. Proiectul de plan bugetar actualizat 

a urmat după transmiterea, în octombrie 2017, a proiectului de plan bugetar pe 2018 

bazat pe ipoteza menținerii politicilor actuale. Proiectul de plan bugetar actualizat 

pentru 2018 și programul de stabilitate pe 2018 au fost prezentate împreună, ele 

incluzând previziuni macroeconomice și bugetare identice pentru 2018. 

4. Proiectul de plan bugetar actualizat conține previziuni economice și bugetare care 

includ măsurile prezentate parlamentului spaniol în proiectul de lege a bugetului la 3 

aprilie 2018, precum și cheltuielile suplimentare cu pensiile (care includ creșterea 

pensiilor cu 1,6 %, și nu reevaluarea minimă prevăzută de 0,25 % în 2018), doar 

parțial finanțate prin măsuri care generează venituri suplimentare.  

5. Spania face actualmente obiectul componentei corective a Pactului de stabilitate și de 

creștere. La 27 aprilie 2009, Consiliul a declanșat procedura de deficit excesiv (PDE) 

în cazul Spaniei. La 8 august 2016, Consiliul a transmis Spaniei o notificare, în 

temeiul articolului 126 alineatul (9) din tratat, prin care îi solicita să își corecteze 

deficitul excesiv până în 2018. În conformitate cu respectiva notificare, Spania 

trebuie să își reducă deficitul public la 4,6 % din PIB în 2016, la 3,1 % din PIB în 

2017 și la 2,2 % din PIB în 2018. S-a considerat că ajustarea cerută a deficitului 

public corespunde unei deteriorări a soldului structural cu 0,4 % din PIB în 2016 și 

unei îmbunătățiri cu 0,5 % din PIB atât în 2017, cât și în 2018, pe baza previziunilor 

actualizate ale Comisiei din primăvara anului 2016. 

6. Proiectul de plan bugetar actualizat se bazează pe o previziune de creștere a PIB-ului 

real de 2,7 % în 2018, cu 0,2 puncte procentuale mai mică decât previziunile 

Comisiei din primăvara anului 2018. Creșterea reală mai scăzută din proiectul de 

plan bugetar actualizat este însoțită de o creștere mai mare a deflatorului PIB și, prin 

urmare, se preconizează că creșterea PIB-ului nominal va fi în linii mari similară în 

cele două previziuni. Atât proiectul de plan bugetar actualizat, cât și previziunile 

Comisiei estimează un impact pozitiv al noilor măsuri bugetare planificate asupra 
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cererii interne. Impactul prezentat în previziunile Comisiei este mai redus, deoarece 

include un set mai restrâns de măsuri. Diferențele în ceea ce privește componența 

creșterii reale sunt legate în principal de o estimare mai scăzută pentru consumul 

privat în proiectul de plan bugetar actualizat, în pofida unui nivel mai înalt de 

ocupare a forței de muncă (la nivel de persoane) și a creșterii salariilor. În schimb, 

proiectul de plan bugetar actualizat prevede a contribuție ceva mai mare a 

investițiilor și exporturilor nete (ținând cont de creșterea mai mică a importurilor) 

decât cea din previziunile Comisiei. Deviația PIB-ului pozitivă
1
 este mai scăzută în 

proiectul de plan bugetar actualizat (1,1 % din producția potențială) decât în 

previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 (1,4 %). În general, previziunile 

macroeconomice care stau la baza proiectului de plan bugetar actualizat sunt 

plauzibile pentru 2018. 

7. Spania se conformează cerinței din Regulamentul (UE) nr. 473/2013 care prevede că 

proiectul de buget trebuie să se bazeze pe previziuni macroeconomice elaborate sau 

avizate de organisme independente. Previziunile macroeconomice care stau la baza 

proiectului de plan bugetar actualizat au fost avizate de Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (AIReF). AIReF estimează că riscurile legate de mediul 

extern sunt în linii mari echilibrate pe termen scurt, dar remarcă faptul că 

incertitudinile prelungite legate de evoluția situației din Catalonia ar putea afecta în 

cele din urmă perspectivele de creștere ale Spaniei.  

8. Proiectul de plan bugetar actualizat își propune să reducă deficitul public la 2,2 % din 

PIB în 2018. Această valoare este cu 0,1 puncte procentuale mai mică decât cea din 

proiectul de plan bugetar bazat pe ipoteza menținerii politicilor actuale, deoarece 

revizuirea în sus a creșterii PIB-ului compensează mai mult decât suficient impactul 

net cu efect de creștere a deficitului al măsurilor incluse în proiectul de lege a 

bugetului pentru 2018. Previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 estimează 

un deficit public de 2,6 % din PIB pentru 2018. Această valoare este cu 0,4 puncte 

procentuale mai mare decât cea din proiectul de plan bugetar actualizat, reflectând o 

poziție mai prudentă în ceea ce privește evoluția veniturilor, în special contribuțiile 

sociale, și cheltuielile mai dinamice, îndeosebi în ceea ce privește remunerațiile 

salariaților și alte cheltuieli. Cu toate acestea, previziunile Comisiei nu iau în 

considerare cheltuielile suplimentare cu pensiile, menționate mai sus, întrucât acestea 

au fost anunțate după data-limită. Includerea acestora ar duce la creșterea 

previziunilor Comisiei privind deficitul pentru 2018 cu 0,1 % din PIB. Deși deficitul 

structural recalculat
2
 pe baza estimărilor din proiectul de plan bugetar actualizat 

scade cu 0,1 % din PIB în 2018, previziunile Comisiei estimează creșterea acestuia 

cu 0,3 % din cauza previziunilor diferite în ceea ce privește deficitul total și a 

aprecierii diferite a măsurilor cu caracter excepțional, în special în legătură cu 

impactul despăgubirilor acordate autostrăzilor aflate în dificultate. Proiectul de plan 

bugetar actualizat estimează că cheltuielile cu dobânzile vor continua să scadă până 

la 2,4 % din PIB în 2018, conform previziunilor Comisiei. În același timp, proiectul 

de plan bugetar estimează că soldul primar va arăta un ușor excedent în 2018, pentru 

prima dată în ultimii 11 ani, în timp ce previziunile Comisiei estimează în continuare 

existența unui deficit primar.  

                                                 
1 În procente din PIB-ul potențial, ținând seama de creșterea PIB-ului potențial recalculată de serviciile Comisiei 

pe baza scenariului macroeconomic din proiectul de plan bugetar actualizat pentru 2018 sau din programul de 

stabilitate pe 2018, prin aplicarea metodologiei stabilite de comun acord. 
2 Soldul ajustat ciclic, excluzând măsurile cu caracter excepțional și temporar, recalculat de Comisie prin 

aplicarea metodologiei stabilite de comun acord. 
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9. Estimarea privind ponderea datoriei brute a fost revizuită în sus cu 0,2 % din PIB în 

2018 în proiectul de plan bugetar actualizat, în comparație cu proiectul de plan 

bugetar bazat pe ipoteza menținerii politicilor actuale. Acest lucru reflectă nu atât 

compensarea cheltuielilor mai scăzute cu dobânzile și creșterea mai rapidă a PIB-ului 

nominal, ci mai degrabă o combinație între un nivel mai înalt al poziției inițiale, o 

ajustare mai mare stoc-flux cu efect de creștere a datoriei și un sold primar inferior. 

Se preconizează că ponderea va atinge 97,0 % din PIB în 2018, mai puțin decât în 

previziunile Comisiei din primăvara anului 2018, în principal din cauza unui sold 

primar mai ridicat din proiectul de plan bugetar actualizat.  

10. Principalele riscuri pentru țintele bugetare și previziunile privind datoria din 

proiectul de plan bugetar actualizat rezultă, în ceea ce privește veniturile, din 

contribuțiile sociale sub nivelurile planificate și, în ceea ce privește cheltuielile, din 

remunerarea angajaților la un nivel superior celui preconizat. Deși proiectul de plan 

bugetar prevede impactul bugetar al posibilei decontări pentru autostrăzile cu plată 

aflate în dificultate, care ar reprezenta 0,15 % din PIB în 2018, alte datorii 

contingente, de tipul despăgubirilor pentru exproprierile de terenuri și rezilierea 

contractului de concesiune a apei Aigües Ter Llobregat din Catalonia, reprezintă un 

risc.  

11. Proiectul de plan bugetar actualizat prezintă următoarele măsuri principale cu efect 

de creștere a deficitului: (i) reducerea impozitului pe venit pentru gospodăriile cu 

venituri scăzute, (ii) reducerea TVA-ului pentru biletele de cinema, (iii) creșterea 

pensiilor peste nivelul reevaluării minime legale de 0,25 % și pentru anumite 

categorii de pensii și (iv) creșterile salariale pentru funcționarii publici. Estimările 

din proiectul de plan bugetar includ, de asemenea, investițiile în infrastructura rutieră 

preluate de la o serie de companii de administrare a autostrăzilor în stare de faliment, 

precum și unele transferuri de capital aferente, tratate drept măsuri cu caracter 

excepțional. Impactul global net raportat al tuturor măsurilor de politică bugetară 

(adică planificate și adoptate) este de creștere a deficitului în 2018 și, într-o măsură 

mai mică, și în 2019. Previziunile Comisiei prevăd un impact bugetar mai puțin 

negativ al măsurilor de politică bugetară în 2018, în principal datorită faptului că nu 

includ creșterile suplimentare menționate mai sus ale pensiilor din sectorul public.  

12. După atingerea țintei deficitului global de 3,1 % din PIB cerute în conformitate cu 

Decizia Consiliului din august 2016, potrivit previziunilor Comisiei din primăvara 

anului 2018, nu se așteaptă atingerea țintei de 2,2 % din PIB stabilite pentru 2018. 

Totuși, la 2,6 % din PIB, deficitul global va fi mai mic decât valoarea de referință de 

3,0 % prevăzută în tratat. Decizia Consiliului solicită Spaniei să îmbunătățească 

soldul structural cu 0,5 puncte procentuale în 2018. Previziunile Comisiei din 

primăvara anului 2018 estimează însă o creștere a deficitului structural în 2018 cu 

0,3 puncte procentuale. Ținând cont de diferența dintre proiecțiile pe care se bazează 

decizia Consiliului și previziunile Comisiei din primăvara anului 2018 în ceea ce 

privește creșterea PIB-ului potențial, precum și de scăderea veniturilor estimată 

pentru 2018 față de prevederile deciziei Consiliului, modificarea estimată a soldului 

structural este de -0,4 puncte procentuale. Pe bază cumulativă, în perioada 2016-

2018, devierea estimată se ridică la 1,5 % din PIB, dacă este măsurată în funcție de 

modificarea neajustată a soldului structural, și la 1,2 % din PIB, după ajustare. 

Estimarea ascendentă a efortului bugetar se situează sub valoarea obligatorie cu 

0,8 % din PIB în perioada 2016-2018.  

13. În august 2016, Consiliul a mai solicitat Spaniei să adopte măsuri pentru 

îmbunătățirea cadrului său bugetar, prin creșterea gradului de automatism al 
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mecanismelor de prevenire și de corectare a deviațiilor de la obiectivele bugetare și 

prin creșterea contribuției pe care regula referitoare la cheltuieli din Legea privind 

stabilitatea o aduce la consolidarea bugetară. Proiectul de plan bugetar pentru 2018 

nu raportează existența unor planuri în aceste domenii. Consiliul a solicitat Spaniei, 

de asemenea, să ia măsuri pentru ameliorarea cadrului său de politică în domeniul 

achizițiilor publice. Spania a făcut progrese în ceea ce privește adoptarea unei noi 

legi privind contractele din sectorul public în noiembrie 2017. Totuși, noua legislație 

este de natură să îmbunătățească eficiența și transparența achizițiilor publice doar 

dacă este implementată rapid și ambițios prin crearea noii structuri de guvernanță și 

ameliorarea mecanismelor de control al procedurilor de achiziții la toate nivelurile 

administrației. În particular, viitoarea strategie națională în domeniul achizițiilor 

publice ar trebui să precizeze controalele ex-ante și ex-post pe care trebuie să le 

efectueze noua structură. În sfârșit, în iunie 2017, guvernul a însărcinat AIReF să 

realizeze o analiză a cheltuielilor în ceea ce privește anumite subvenții din sectorul 

public. Analiza ar trebui să fie finalizată la începutul anului 2019.   

14. În ansamblu, Comisia este de părere că proiectul de plan bugetar actualizat al 

Spaniei, care face în prezent obiectul componentei corective a PSC, este în general 

conform cu prevederile PSC, deoarece previziunile Comisiei din primăvara anului 

2018 estimează că deficitul excesiv va fi corectat în timp util. Cu toate acestea, 

potrivit previziunilor Comisiei, în 2018 nu vor fi atinse nici ținta de deficit global, 

nici efortul bugetar prevăzut în notificarea Consiliului. În schimb, proiectul de plan 

bugetar actualizat este expansionist, în timp ce creșterea economiei spaniole 

depășește rata sa de creștere potențială. Comisia invită autoritățile să fie pregătite 

pentru a lua măsuri suplimentare în cadrul procesului bugetar național pentru a 

asigura conformitatea bugetului 2018 cu PSC.  

Comisia consideră totodată că Spania a făcut unele progrese în ceea ce privește 

partea structurală a notificării Consiliului din 8 august 2016 și recomandările 

bugetare formulate de Consiliu în contextul semestrului european 2017, care solicită 

consolidarea cadrului bugetar și a cadrului politicii în domeniul achizițiilor publice 

ale Spaniei. Comisia invită autoritățile să facă noi progrese în acest sens.  

Adoptată la Bruxelles, 23.5.2018 

 Pentru Comisie 

 Pierre MOSCOVICI 

 Membru al Comisiei 


