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KOMISIJOS NUOMONĖ 

2015 10 12 

dėl ISPANIJOS biudžeto plano projekto 

BENDROSIOS PASTABOS  

1. Reglamente (ES) Nr. 473/2013 išdėstomos nuostatos, kuriomis siekiama sustiprinti 

biudžeto politikos stebėseną euro zonoje ir užtikrinti, kad nacionaliniai biudžetai 

derėtų su ekonominės politikos gairėmis, parengtomis vadovaujantis Stabilumo ir 

augimo paktu (SAP) ir Europos ekonominės politikos koordinavimo semestru.  

2. Reglamento (ES) Nr. 473/2013 6 straipsniu reikalaujama, kad valstybės narės kasmet 

ne vėliau kaip spalio 15 d. pateiktų Komisijai ir Euro grupei biudžeto plano projektą, 

apimantį valdžios sektoriaus ir jo subsektorių ateinančių metų biudžeto būklės 

aspektus.  

PASTABOS DĖL ISPANIJOS 

3. Dėl artėjančių visuotinių rinkimų Ispanija 2016 m. biudžeto plano projektą pateikė 

2015 m. rugsėjo 11 d., t. y. iki Reglamento (ES) Nr. 473/2013 6 straipsnyje nustatyto 

termino (spalio 15 d.). Biudžeto plano projektas apima 2015 m. liepos 31 d. 

vyriausybės patvirtintą nacionalinį biudžetą, kurį iki 2015 m. spalio mėn. pabaigos 

numatoma patvirtinti Parlamente. Tačiau į projektą neįtrauktos naujausios regionų 

valdžiai skirtos priemonės, kurios būtų išsamiai apibūdintos. Projekte pateikta 

naujausia viešai prieinama informacija apie biudžeto vykdymą – laikotarpio iki 

2015 m. gegužės mėn. duomenys (susiję su regionų valdžia) ir 2015 m. pirmojo 

ketvirčio duomenys (susiję su vietos valdžia), kartu daroma prielaida, kad bus 

pasiekta 2015 m. ir 2016 m. tikslų, kurie atitinkamai 2014 m. liepos mėn. ir 2015 m. 

buvo nustatyti visiems valdžios sektoriaus subsektoriams. 

4. Pagal Reglamento (ES) Nr. 473/2013 7 straipsnį, remdamasi šiuo biudžeto plano 

projektu, Komisija priėmė toliau pateiktą nuomonę. Siekdama pagrįsti savo 

vertinimą, Komisija parengė ad hoc prognozę (toliau – Komisijos ad hoc prognozė), 

kurios galutinė data – 2015 m. rugsėjo 29 d. 

5. Šiuo metu Ispanijai taikoma SAP korekcinė dalis. 2009 m. balandžio 27 d. Taryba 

Ispanijai pradėjo taikyti perviršinio deficito procedūrą (PDP). Pagal SESV 126 

straipsnio 7 dalį 2013 m. birželio 21 d. paskelbtoje naujausioje rekomendacijoje 

(toliau – 2013 m. PDP rekomendacija) Taryba rekomendavo Ispanijai panaikinti 

perviršinį deficitą vėliausiai iki 2016 m. Kad nominalų valdžios sektoriaus deficitą 

iki 2016 m. sumažintų tiek, kad jis nesiektų 3 % BVP pamatinės vertės, Ispanijai 

rekomenduota pasiekti šiuos nominalaus deficito tikslus: 6,5 % BVP 2013 m., 5,8 % 

BVP 2014 m., 4,2 % BVP 2015 m. ir 2,8 % BVP 2016 m., kurie, remiantis 

Komisijos 2013 m. pavasario prognoze iki 2016 m., 2013–2016 m. atitinkamai 

atitiktų 1,1 %, 0,8 %, 0,8 % ir 1,2 % BVP dydžio struktūrinio balanso pagerėjimą. 

6. Biudžeto plano projektas grindžiamas makroekonominiu scenarijumi, pagal kurį 

numatoma, kad Ispanijoje tęsis stiprus ekonomikos augimas, kurį skatins vidaus 

paklausa, ypač privatus vartojimas ir investicijos į įrangą. Taip pat numatoma, kad 

toliau sparčiai augs užimtumas. Palyginti su Komisijos ad hoc prognoze, biudžeto 

plano projekte numatytas realiojo BVP augimas 3,3 % 2015 m. atrodo gana tikėtinas, 
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nors šiek tiek viršija Komisijos projekciją, lygią 3,1 %. Tačiau atrodo, kad biudžeto 

plano projekte pateiktas 2016 m. makroekonominis scenarijus yra šiek tiek 

optimistinis. Remiantis Komisijos ad hoc prognoze, panašu, kad augimo 

projekcijoms gresia sulėtėjimo rizika, kuri pirmiausia taps aktuali išorės sektoriui, jei 

besiformuojančių rinkų vystymasis dar labiau sulėtės.   

7. Reglamentu (ES) Nr. 473/2013 reikalaujama, kad biudžeto projektas būtų pagrįstas 

nepriklausomos įstaigos parengtomis arba patvirtintomis makroekonominėmis 

prognozėmis. Makroekonomines prognozes, kuriomis grindžiamas biudžeto plano 

projektas, 2015 m. liepos 31 d. patvirtino Ispanijos Nepriklausoma fiskalinės 

atsakomybės įstaiga (isp. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 

AIReF). Tačiau AIReF pabrėžė, kad augimo struktūra gali skirtis nuo nurodytosios 

vyriausybės prognozėje (vartojimas gali būti didesnis, o investicijos mažesnės, nei 

nurodyta) ir kad užimtumo augimas gali būti mažesnis, nei numatyta.   

8. Biudžeto plano projekte numatoma, kad 2015 m. valdžios sektoriaus deficitas 

sumažės nuo 5,8 % BVP 2014 m. (įskaitant banko rėmimą 0,1 % BVP) iki 4,2 % 

BVP 2015 m., atsižvelgiant į rekomenduojamus PDP tikslus. Biudžeto plano projekte 

numatytas 2016 m. valdžios sektoriaus deficito tikslas yra 2,8 % BVP, taip pat 

atsižvelgiant į rekomenduojamus PDP tikslus. Nominalaus deficito tikslai, palyginti 

su nustatytaisiais 2015 m. balandžio mėn. stabilumo programoje, išliko nepakitę, o 

makroekonominė perspektyva nuo to laiko pagerėjo. Komisija atkreipia dėmesį į 

valstybės kontrolės įstaigos (isp. Intervención General de la Administración del 

Estado, IGAE) paskelbtus duomenis, kuriuos Ispanijos statistikos institucija 

Eurostatui pranešė 2015 m. rugsėjo 29 d., t. y. po biudžeto plano projekto pateikimo. 

Iš šių duomenų, kuriuos Eurostatas dar turi patvirtinti iki Komisija pateiks 2015 m. 

rudens ekonominę prognozę, matyti, kad 2014 m. nominalusis BVP yra mažesnis, o 

valdžios sektoriaus deficito santykis su BVP, priešingai, yra šiek tiek didesnis ir 

siekia 5,9 % BVP. Kadangi pradinė padėtis yra blogesnė, remiantis praneštais 

duomenimis taip pat galima spręsti, kad 2015 m. numatytas deficitas bus šiek tiek 

didesnis ir sieks 4,3 % BVP. Atsižvelgiant į spartų nominaliojo BVP augimą, 

sumažinti deficitą 2015 m. ir 2016 m. tikimasi apribojus išlaidas ir gavus didesnes 

pajamas. Biudžeto plano projekte numatoma, kad 2015 m. struktūrinis balansas 

pagerės 0,2 % BVP, o 2016 m. išliks nepakitęs
1
 ir bus gerokai mažesnis už Tarybos 

rekomenduotą pagerinimą. 

9. Komisijos ad hoc prognozėje numatyta, kad 2015 m. deficitas bus 4,5 % BVP, taigi 

0,3 procentinio punkto didesnis negu biudžeto plano projekte. Šio skirtumo 

priežasties reikėtų ieškoti išlaidų dalyje. Komisija numato ne tik poveikį, kurį turės 

šiek tiek žemesnis nei biudžeto plano projekte pateiktame makroekonominiame 

scenarijuje numatytas nominalusis BVP, dėl kurio išlaidų santykis sumažės ne tiek 

daug, bet ir prognozuoja, kad atlygis darbuotojams augs šiek tiek greičiau, nei 

numatoma biudžeto plano projekte. Kalbant apie pajamas, biudžeto plano projekte ir 

Komisijos ad hoc prognozėje numatoma, kad nuo 2014 m. augs mokestinės pajamos, 

ypač iš gamybos ir importo mokesčių. Remiantis Komisijos ad hoc prognoze 

numatoma, kad deficitas bus 3,5 % BVP, taigi 0,7 procentinio punkto didesnis, nei 

planuojama biudžeto plano projekte, ir 0,5 % BVP didesnis už BVP pamatinę vertę 

                                                 
1 T. y. remiantis biudžeto plano projekte pateikta informacija Komisijos tarnybų perskaičiuotas pagal 

bendrai sutartą metodiką. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad po perskaičiavimo gautos struktūrinio balanso 

vertės labai skiriasi nuo pateiktųjų biudžeto plano projekte ir sudaro –0,7 % bei –0,5 % BVP 

atitinkamai 2015 m. ir 2016 m. 
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(3 %). Šio skirtumo priežastis – blogesnė pradinė padėtis, mažesnis susijusio 

nominaliojo BVP augimas ir atsargesnis požiūris į esamą išlaidų ribojimą, ypač 

regioniniu ir vietos lygmeniu, taip pat skirtingas tam tikrų mokestinių ir 

nemokestinių pajamų priemonių, iš kurių kai kurios nebuvo tinkamai įvardytos, kad 

jas būtų galima įtraukti į Komisijos ad hoc prognozę, poveikio vertinimas. Reikėtų 

atkreipti dėmesį, kad į Komisijos ad hoc prognozę neįtraukti nauji duomenys apie 

2014 m. rezultatus, nes jų dar nepatvirtino Eurostatas. 

10. Biudžeto plano projekte numatoma, kad 2015 m. skolos santykis su BVP pasieks 

aukščiausią tašką – 98,7 % BVP, o 2016 m. sumažės iki 98,2 % BVP. Šie rodikliai 

tik šiek tiek žemesni už stabilumo programoje pateiktus rodiklius. Minėtose 

projekcijose neatsižvelgiama į neseniai valstybės kontrolės įstaigos (IGAE) 

paskelbtus duomenis, kuriuos Ispanijos statistikos institucija Eurostatui pateikė 

2015 m. rugsėjo 29 d.; remiantis tais duomenimis, 2014 m. skolos santykis su BVP 

buvo 99,4 % BVP, iš jų taip pat matyti, kad 2015 m. numatomas skolos santykis yra 

didesnis – 99,7 % BVP. Skolos santykio sumažėjimą 2016 m. daugiausia lemia 

spartus nominaliojo BVP augimas, kuriuo kompensuojamas palūkanų išlaidų ir 

teigiamo atsargų ir srautų koregavimo poveikis. Palyginti su biudžeto plano projektu, 

Komisijos ad hoc prognozėje numatomi šiek tiek didesni skolos santykiai, 

atitinkamai 99 % ir 99,5 % BVP 2015 m. ir 2016 m., daugiausia dėl šiek tiek 

mažesnio pirminio balanso 2015 m. ir 2016 m., taip pat mažesnio nominaliojo BVP 

augimo. 

11. Remiantis biudžeto plano projektu, diskrecinių priemonių papildomas grynasis 

deficitą mažinantis poveikis šiek tiek viršys ½ % BVP 2015 m. ir ¼ % BVP 2016 m. 

2015 m. ir 2016 m. šis grynasis poveikis atsiras tik dėl išlaidomis grindžiamų 

priemonių, nes pajamų didinimo priemonių, apie kurias pranešta ir kurios taikomos 

daugiausia regioniniu bei vietos lygmeniu, poveikis atsveriamas mokesčių reformos, 

dėl kurios nuo 2015 m. sausio mėn. sumažėjo gyventojų ir įmonių pajamų mokesčiai, 

poveikiu. Išlaidų dalyje lėšų sutaupoma dėl veiksmingumą skatinančios politikos 

(įgyvendinant viešojo administravimo reformą), toliau įgyvendinamos 2013 m. 

pensijų reformos ir įvairių kitų priemonių, kurios daro poveikį esamoms išlaidoms 

regioniniu ir vietos lygmeniu. Komisijos ad hoc prognozėje atsižvelgiama į 

papildomas diskrecines priemones, kurių grynasis konsolidavimo poveikis 2015 m. 

siekia apie ¼ % BVP, o 2016 m. bus labai nedidelis, nes numatoma, kad kai kurių 

priemonių, ypač tų, kurios taikomos regioninės ir vietos valdžios lygmeniu, 

įgyvendinimui iš tiesų kils pavojus. Visų pirma tai taikytina administracinių 

koncesijų ir įvairaus nekilnojamojo turto pardavimui, lėšoms, kurias regioniniu 

lygmeniu numatoma sutaupyti dėl naujosios vaistų ir sveikatos priežiūros išlaidų 

taisyklės, naujų darbuotojų samdymą viešajame sektoriuje ribojančiai taisyklei ir 

lėšoms, kurias numatoma sutaupyti sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimą 

iš vietos valdžios perdavus regionų valdžiai. 

12. 2013 m. PDP rekomendacijoje Ispanija įpareigojama 2015 m. pagerinti struktūrinį 

balansą 0,8 procentinio punkto BVP. Tačiau biudžeto plano projekte numatomas 

struktūrinio balanso (perskaičiuoto) pagerinimas 0,2 procentinio punkto, o Komisijos 

ad hoc prognozėje nurodomas pablogėjimas 0,5 procentinio punkto, daugiausia dėl iš 

esmės skirtingo vienkartinių operacijų vertinimo pagal Komisijos klasifikaciją. 

Koreguojant struktūrinio balanso pokytį pagal potencialiojo gamybos apimties 

augimo ir neplanuotų arba nesurinktų pajamų korekcijas, skirtumas, palyginti su 

rekomenduojamomis pastangomis, dar padidėja iki 1½ procentinio punkto. Be to, 

apskaičiuojant kaupiamąjį poveikį 2013–2015 m., susidaro 2¾ procentinio punkto 
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dydžio skirtumas, palyginti su rekomenduojamomis pastangomis. Atlikus principu 

„iš apačios į viršų“ pagrįstą vertinimą, nustatyta, kad papildomos grynosios 

konsolidavimo priemonės yra 1,4 procentinio punkto mažesnės už įvertį, kuris 2015 

metams skirtoje 2013 m. PDP rekomendacijoje laikytas būtinu siekiant struktūrinių 

tikslų. Remiantis kaupiamuoju principu 2013–2015 m. laikotarpiu, trūkumas siekia 

2,2 procentinio punkto.  

13. Biudžeto plano projekte numatytas (perskaičiuotas) 2016 m. struktūrinio balanso 

pokytis (0 % BVP) yra daug mažesnis už Tarybos rekomenduotą tikslą, t. y. 1,2 % 

BVP. Savo ruožtu, Komisijos ad hoc prognozėje numatoma, kad struktūrinis 

deficitas padidės 0,2 % BVP. Remiantis numatomu struktūriniu balansu, 

pakoreguotu pagal numatomo potencialiojo augimo ir neplanuotų arba nesurinktų 

pajamų, kurios 2013 m. rekomendacijoje nebuvo numatytos, pokytį, peršasi ta pati 

išvada. Remiantis kaupiamuoju principu 2013–2016 m. laikotarpiu, trūkumas, 

palyginti su Tarybos rekomenduotomis pastangomis, siekia 3,1 procentinio punkto, 

jei vertinama pagal nepakoreguotą struktūrinio balanso pokytį, arba 4,4 procentinio 

punkto, jei taikomas pakoreguotas rodiklis. Galiausiai pagal principą „iš apačios į 

viršų“ apskaičiuotos 2016 m. fiskalinės pastangos yra neigiamos (–0,2 % BVP), t. y. 

mažesnės už 1,5 % BVP tikslą, kurio siekiama papildomomis priemonėmis, kurios 

2013 m. PDP rekomendacijoje laikytos būtinu siekiant struktūrinių tikslų 2016 m., ir 

lemia 3,8 % procentinio punkto trūkumą 2013–2016 m. laikotarpiu vertinant 

kaupiamuoju požiūriu. Remiantis bendru biudžeto plano projekto vertinimu, esama 

rizikos, kad 2013 m. PDP rekomendacijos nebus laikomasi. 

14. Biudžeto plano projekte pranešama apie šaliai skirtų rekomendacijų (visų pirma 

susijusių su fiskaliniu valdymu), kurias Taryba pateikė per 2015 m. Europos 

semestrą, įgyvendinimo pažangą. Iki šiol Ispanija padarė šiek tiek pažangos 

įgyvendindama jai skirtas 2015 m. fiskalines rekomendacijas. Naujausia priemonė, 

kurios imtasi siekiant reaguoti į tas rekomendacijas – 2015 m. birželio mėn. viduryje 

patvirtintas naujas savanoriškas fiskalinis mechanizmas, kuriuo siekiama paskatinti 

regionų valdžią riboti sveikatos priežiūros išlaidas. Tačiau paskatos dar nėra iki galo 

apibrėžtos ir regionų valdžia šio mechanizmo dar netaiko. Be to, 2015 m. spalio mėn. 

Finansų ministerija turi pradėti skelbti išsamius duomenis apie regionų valdžios 

išlaidas sveikatai ir vaistiniams preparatams. Nepaisant padarytos pažangos, siekiant 

suteikti skaidrumo ir patobulinti biudžeto procedūras, dar yra galimybių pagerinti 

biudžeto kodų, biudžeto dokumentų, prie jų pridedamų lentelių ir regionų valdžios 

viešosios apskaitos taisyklių konvergenciją. 

15. Apskritai Komisija laikosi nuomonės, kad kyla rizika, jog Ispanijos, kuriai šiuo metu 

taikoma korekcinė dalis, biudžeto plano projektas neatitiks Stabilumo ir augimo 

pakto nuostatų. Biudžeto plano projekte numatyto nominalaus biudžeto deficito 

rodiklio pagerinimas pakoregavus perviršinį deficitą 2016 m. (šis terminas nustatytas 

2013 m. PDP rekomendacijoje) daugiausia siejamas su atsigavusiu nominaliojo BVP 

augimu, remiantis šiek tiek optimistinėmis susijusiomis 2016 m. augimo 

prielaidomis; išlaidų ribojimas taip pat yra svarbus, tačiau kai kuriais atvejais dar 

neparengtos konkrečios priemonės, būtinos numatytoms lėšoms sutaupyti. Remiantis 

Komisijos ad hoc prognoze, numatoma, kad Ispanija neužtikrins 2013 m. PDP 

rekomendacijoje nustatytų nominalių biudžeto tikslų įgyvendinimo, nes Komisija 

prognozuoja 4,5 % ir 3,5 % BVP deficitą atitinkamai 2015 m. ir 2016 m. Komisijos 

ad hoc prognozėje numatytų deficito projekcijų atžvilgiu egzistuoja ir teigiama, ir 

neigiama rizika. Viena vertus, atsižvelgiant į 2014 m. deficito santykio su BVP 

rodiklį, kurį paskelbė valstybės kontrolės įstaiga (IGAE) ir kurį Ispanijos statistikos 
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institucija Eurostatui pateikė po biudžeto plano projekto pateikimo, galima daryti 

išvadą, kad 2015 m. pradinė padėtis yra šiek tiek blogesnė. Antra vertus, jeigu 

spartus mokestinių pajamų augimas, kuris buvo stebimas iki rugpjūčio mėn., 

išsaugos pagreitį, deficito rodiklis gali būti geresnis, nei tikėtasi. Be to, numatomam 

struktūrinio balanso pokyčiui įgyvendinti akivaizdžiai trūksta fiskalinių pastangų, 

kurias rekomendavo dėti Taryba. Todėl Komisija ragina valdžios institucijas griežtai 

vykdyti 2015 m. biudžetą ir imtis būtinų priemonių sudarant nacionalinį biudžetą, 

kuriomis būtų užtikrinama, kad 2016 m. biudžetas atitiktų Stabilumo ir augimo 

paktą. Komisija taip pat laikosi nuomonės, kad Ispanija padarė šiek tiek pažangos, 

įgyvendindama per 2015 m. Europos semestrą Tarybos pateiktas šaliai skirtas 

fiskalinio valdymo rekomendacijas, ir ragina valdžios institucijas siekti tolesnės 

pažangos.  

16. Atsižvelgiant į pirma minėtą pavojų, kad bus nesilaikoma rekomendacijos, ir į tai, 

kad į biudžeto plano projektą neįtrauktos naujausios regionų valdžiai skirtos 

priemonės, kurios būtų išsamiai apibūdintos, nacionalinės valdžios institucijos 

raginamos kuo skubiau pateikti atnaujintą biudžeto plano projektą, į kurį būtų 

įtrauktos išsamiai apibūdintos regioninės priemonės. Rengiant naują planą reikėtų 

atsižvelgti į šią nuomonę, kad jis visiškai atitiktų Stabilumo ir augimo paktą. 

Priimta Briuselyje 2015 10 12 
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 Komisijos narys 


