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OPINIA KOMISJI 

z dnia 12.10.2015 r. 

w sprawie projektu planu budżetowego przedłożonego przez HISZPANIĘ 

INFORMACJE OGÓLNE  

1. W rozporządzeniu (UE) nr 473/2013 ustanowiono przepisy dotyczące ściślejszego 
monitorowania polityk budżetowych w strefie euro oraz zapewniania spójności 
budżetów krajowych z wytycznymi dotyczącymi polityki gospodarczej wydawanymi 
w kontekście paktu stabilności i wzrostu oraz europejskiego semestru na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej.  

2. Art. 6 rozporządzenia (UE) nr 473/2013 zobowiązuje państwa członkowskie do 
przedkładania Komisji i Eurogrupie co roku, do dnia 15 października, projektu planu 
budżetowego przedstawiającego główne aspekty sytuacji budżetowej sektora 
instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów w następnym roku.  

UWAGI DOTYCZĄCE HISZPANII 

3. Z uwagi na nadchodzące wybory powszechne Hiszpania przedłożyła projekt planu 
budżetowego na 2016 r. w dniu 11 września 2015 r., przed terminem 15 października 
wyznaczonym w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 473/2013. Projekt planu budżetowego 
obejmuje budżet państwa przyjęty przez rząd w dniu 31 lipca 2015 r., który ma 
zostać zatwierdzony przez parlament do końca października 2015 r. W projekcie tym 
nie ma jednak aktualnych i szczegółowo określonych środków, które powinny 
wprowadzić instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym. Pod uwagę 
wzięto najnowsze publicznie dostępne informacje dotyczące wykonania budżetu – tj. 
do maja 2015 r. (dla instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu 
regionalnym) i dla pierwszego kwartału 2015 r. (dla podmiotów lokalnych) – przy 
założeniu zgodności z celami ustanowionymi w lipcu 2014 r. i w lipcu 2015 r. dla 
wszystkich podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych 
odpowiednio na rok 2015 i 2016. 

4. Komisja przyjęła niniejszą opinię zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 473/2013 
na podstawie wspomnianego projektu planu budżetowego. Na poparcie swojej oceny 
Komisja przygotowała prognozę ad hoc (dalej: „prognoza ad hoc Komisji”) z datą 
graniczną 29 września 2015 r.  

5. Hiszpania jest obecnie objęta przepisami części naprawczej paktu stabilności i 
wzrostu. Rada wszczęła procedurę nadmiernego deficytu w stosunku do Hiszpanii w 
dniu 27 kwietnia 2009 r. W najnowszym zaleceniu wydanym w dniu 21 czerwca 
2013 r. na podstawie art. 126 ust. 7 TFUE („zalecenie wydane w ramach procedury 
nadmiernego deficytu z 2013 r.”) Rada zaleca Hiszpanii skorygowanie nadmiernego 
deficytu najpóźniej do 2016 r. W celu obniżenia nominalnego deficytu instytucji 
rządowych i samorządowych poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB do 
2016 r. Hiszpanii zalecono osiągnięcie docelowych wartości deficytu nominalnego w 
wysokości 6,5 % PKB w 2013 r., 5,8 % PKB w 2014 r., 4,2 % PKB w 2015 r. oraz 
2,8 % PKB w 2016 r., co – w oparciu o prognozę Komisji z wiosny 2013 r. 
obejmującą okres do 2016 r. – odpowiada poprawie salda strukturalnego w 
wysokości 1,1 %, 0,8 %, 0,8 % oraz 1,2 % PKB odpowiednio w latach 2013–2016. 
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6. Projekt planu budżetowego jest oparty na scenariuszu makroekonomicznym 
zakładającym w odniesieniu do Hiszpanii ciągły, duży wzrost gospodarczy 
napędzany popytem krajowym, w szczególności spożyciem prywatnym i 
inwestycjami w wyposażenie. Oczekuje się również dalszego szybkiego wzrostu 
zatrudnienia. W porównaniu z prognozą ad hoc Komisji wzrost realnego PKB na 
poziomie 3,3 %, określony w projekcie planu budżetowego na 2015 r., wydaje się 
dość prawdopodobny, aczkolwiek nieco przekracza on przewidywania Komisji 
wskazujące na 3,1 %. Scenariusz makroekonomiczny w ramach projektu planu 
budżetowego na 2016 r. wydaje się jednak dość optymistyczny. Według prognozy ad 
hoc Komisji, jeżeli nastąpi większe spowolnienie na rynkach wschodzących, ryzyko 
dla prognoz wzrostu wydaje się wskazywać na pogorszenie i jest głównie związane z 
sektorem zewnętrznym. 

7. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 473/2013 projekt budżetu musi opierać się na 
prognozach makroekonomicznych zatwierdzonych lub sporządzonych przez 
niezależne organy. Prognozy makroekonomiczne stanowiące podstawę projektu 
planu budżetowego zostały zatwierdzone w dniu 31 lipca 2015 r. przez hiszpański 
niezależny organ ds. odpowiedzialności budżetowej – Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal – AIReF. AIReF zaznaczył jednak, że struktura wzrostu 
może różnić się od przewidywań rządu (większa konsumpcja i mniej inwestycji niż 
w prognozach rządowych) i że wzrost zatrudnienia może okazać się wolniejszy od 
zakładanego. 

8. W projekcie planu budżetowego oczekuje się, że w 2015 r. deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych zmniejszy się z 5,8 % PKB w 2014 r. (włączając 
wsparcie dla banków na poziomie 0,1 % GDP) do 4,2 % PKB w 2015 r., zgodnie z 
celami zalecanymi w ramach procedury nadmiernego deficytu. Na 2016 r. w 
projekcie planu budżetowego planuje się docelowy deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych w wysokości 2,8 % PKB, również zgodnie z celem 
zalecanym w ramach procedury nadmiernego deficytu. Cele deficytu nominalnego 
pozostały takie same jak w programie stabilności z kwietnia 2015 r., natomiast 
perspektywy makroekonomiczne polepszyły się od tego czasu. Komisja zwróciła 
uwagę na dane opublikowane przez główną izbę kontroli (IGAE) i zgłoszone 
Eurostatowi przez hiszpański urząd statystyczny w dniu 29 września 2015 r., tj. po 
dacie przedłożenia projektu planu budżetowego. Dane te, które musi jeszcze 
zatwierdzić Eurostat przed jesienną prognozą Komisji w 2015 r., wskazują na niższy 
nominalny PKB w 2014 r. oraz nieco wyższą relację deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych do PKB – na poziomie 5,9 % GDP. Z uwagi na gorszą 
pozycję wyjściową zgłoszone dane wskazują również na nieco wyższy deficyt 
planowany na 2015 r. – na poziomie 4,3 % PKB. Oczekuje się, że redukcja deficytu 
w 2015 i 2016 r. dokona się poprzez ograniczenie wydatków w połączeniu ze 
wzrostem dochodów, w kontekście wysokiego wzrostu nominalnego PKB. W 
projekcie planu budżetowego przewiduje się poprawę salda strukturalnego o 0,2 % 
GDP w 2015 r. i jego niezmieniony poziom w 2016 r.1; jest to poprawa dużo 
mniejsza od zalecanej przez Radę.  

                                                 
1 Tj. według ponownych obliczeń służb Komisji na podstawie informacji zawartych w projekcie planu 

budżetowego, z zastosowaniem powszechnie przyjętej metodyki. Należy zauważyć, że w wyniku 
wspomnianego ponownego obliczenia wartości salda strukturalnego różnią się znacznie od wartości 
przedstawionych w projekcie planu budżetowego – wynoszą one -0,7 % i -0.5 % PKB odpowiednio w 
odniesieniu do roku 2015 i 2016. 
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9. Prognoza ad hoc Komisji przewiduje deficyt na poziomie 4,5 % PKB w 2015 r., tj. o 
0,3 p.p. wyższym niż w projekcie planu budżetowego. Różnica wynika ze strony 
wydatkowej. Nieco niższy nominalny PKB niż zakładany w scenariuszu 
makroekonomicznym doprowadzi do mniejszego spadku wskaźnika wydatków. 
Komisja przewiduje ponadto, że wynagrodzenie pracowników będzie rosło nieco 
szybciej niż według wskazań projektu planu budżetowego. Jeżeli chodzi o dochody, 
projekt planu budżetowego, podobnie jak prognoza ad hoc Komisji, jest oparty na 
wzroście dochodów podatkowych od 2014 r., w szczególności w odniesieniu do 
podatków związanych z produkcją i importem. Według prognozy ad hoc Komisji w 
2016 r. deficyt będzie wynosił 3,5 % PKB, czyli o 0,7 p.p. więcej niż docelowy 
deficyt w projekcie planu budżetowego oraz 0,5 % PKB powyżej wartości 
referencyjnej wynoszącej 3 % PKB. Różnica ta jest odzwierciedleniem gorszej 
pozycji wyjściowej, niższego wzrostu nominalnego PKB stanowiącego podstawę 
prognoz oraz ostrożniejszego spojrzenia na ograniczenie wydatków bieżących, w 
szczególności na poziomie regionalnym i lokalnym, a także rozbieżności w ocenie 
skutków niektórych środków w zakresie dochodów podatkowych i innych niż 
podatkowe: niektóre z tych środków nie zostały opisane na tyle szczegółowo, aby 
włączyć je do prognozy ad hoc Komisji. Należy zauważyć, że prognoza ad hoc 
Komisji nie obejmuje nowych danych dotyczących wyników w 2014 r., ponieważ 
dane te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Eurostat. . 

10. W projekcie planu budżetowego przewiduje się, że relacja długu do PKB osiągnie 
swój maksymalny poziom w 2015 r. i wyniesie 98,7 % PKB, a następnie spadnie do 
poziomu 98,2 % PKB w 2016 r. Wartości te są jedynie nieznacznie niższe od 
wskaźników przedstawionych w programie stabilności. Prognozy te nie 
odzwierciedlają jednak danych opublikowanych niedawno przez główną izbę 
kontroli (IGAE) i zgłoszonych Eurostatowi przez hiszpański urząd statystyczny w 
dniu 29 września 2015 r. Zgodnie z tymi danymi relacja długu do PKB w 2014 r. 
wynosiła 99,4 % PKB, co wskazywałoby również na wyższy planowany wskaźnik 
zadłużenia na 2015 r., wynoszący 99,7 % PKB. Spadek wskaźnika zadłużenia w 
2016 r. jest głównie spowodowany dużym wzrostem nominalnego PKB, który 
łagodzi skutki wydatków z tytułu odsetek i dodatnich wartości rezydualnych zmiany 
długu (SFA). W porównaniu z projektem planu budżetowego w prognozie ad hoc 
Komisji wskaźniki zadłużenia są nieco wyższe: 99 % i 99,5 % PKB odpowiednio w 
latach 2015 i 2016; jest to przede wszystkim odzwierciedleniem nieco niższego salda 
pierwotnego zarówno w 2015 jak i w 2016 r. oraz niższego wzrostu nominalnego 
PKB. 

11. Projekt planu budżetowego wskazuje na dodatkowy wpływ netto działań 
dyskrecjonalnych na obniżenie deficytu, wynoszący nieco powyżej ½ % i ¼ % PKB, 
odpowiednio w latach 2015 i 2016. W obu tych latach wspomniany wpływ netto jest 
wyłącznie skutkiem działań po stronie wydatków, jako że efekty zgłoszonych działań 
zwiększających dochody przeważnie na poziomie regionalnym i lokalnym są 
zniwelowane przez skutki reformy podatkowej, w ramach której od 2015 r. obniżono 
podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych. Po stronie wydatków 
oszczędności wynikają z polityki zwiększania wydajności (poprzez reformę 
administracji publicznej), dalszego wdrażania reformy emerytalnej z 2013 r. i 
różnych innych działań wpływających na wydatki bieżące na poziomie regionalnym 
i lokalnym. W prognozie ad hoc Komisji uwzględniono dodatkowe środki 
dyskrecjonalne, w przypadku których efekt netto w zakresie konsolidacji w 2015 r. 
wyniósł około ¼ %, a w 2016 r. był marginalny ze względu na oczekiwane 
urzeczywistnienie się ryzyka związanego z realizacją niektórych działań, szczególnie 
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na poziomie władz regionalnych i lokalnych. Dotyczy to w szczególności sprzedaży 
koncesji administracyjnych i różnych nieruchomości oraz oczekiwanych 
oszczędności na szczeblu regionalnym wynikających z nowych zasad wydatkowania 
środków w dziedzinie farmacji i opieki zdrowotnej, zasad regulujących ograniczenia 
w zatrudnianiu nowych osób w sektorze publicznym oraz oszczędności 
wynikających z przekazania usług zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych przez 
podmioty lokalne w ręce instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu 
regionalnym 

12. Zalecenie wydane w ramach procedury nadmiernego deficytu z 2013 r. wymaga, aby 
w 2015 r. Hiszpania osiągnęła poprawę salda strukturalnego o 0,8 p.p. PKB. W 
projekcie planu budżetowego przewiduje się jednak poprawę o 0,2 p.p. (ponownie 
obliczonego) salda strukturalnego, natomiast prognoza ad hoc Komisji wskazuje na 
pogorszenie o 0,5 p.p., w szczególności z powodu znacząco różnego oszacowania 
operacji jednorazowych zgodnie z klasyfikacją Komisji. Po skorygowaniu zmiany 
salda strukturalnego w celu uwzględnienia korekt wzrostu produktu potencjalnego i 
niespodziewanych nadzwyczajnych dochodów lub dochodów niższych od 
oczekiwanych – rozbieżność ta powiększa się o dalsze 1½ p.p. w stosunku do 
zaleceń. Ponadto przy pomiarze skorygowanej łącznej zmiany salda w latach 2013–
2015 występuje rozbieżność na poziomie 2¾ p.p. w stosunku do zaleceń. Z oceny 
oddolnej wynika, że dodatkowe działania konsolidacyjne netto wynoszą o 1,4 p.p. 
mniej niż jest to uznane konieczne do osiągnięcia docelowych wartości w 
kategoriach strukturalnych na 2015 r. sprecyzowanych w zaleceniu wydanym w 
ramach procedury nadmiernego deficytu z 2013 r. W ujęciu łącznym w latach 2013–
2015 niedobór wyniesie 2,2 p.p.  

13. Jeżeli chodzi o rok 2016, zmiana (ponownie obliczonego) salda strukturalnego 
określona na 2016 r. (0 % PKB) w projekcie planu budżetowego jest znacznie niższa 
od wysiłku zalecanego przez Radę na poziomie 1,2 % PKB. W prognozie ad hoc 
Komisji przewiduje się natomiast, że deficyt strukturalny pogorszy się o 0,2 % PKB. 
Wskazuje na to również prognozowane saldo strukturalne skorygowane w celu 
uwzględnienia zmiany szacunkowego potencjalnego wzrostu oraz nadzwyczajnych 
dochodów lub dochodów niższych od oczekiwanych, niespodziewanych w 
momencie sporządzania zalecenia wydanego w ramach procedury nadmiernego 
deficytu z 2013 r. W ujęciu łącznym w latach 2013–2016 wysiłek jest niższy niż 
zalecany przez Radę o 3,1 p.p., jeśli jest mierzony w stosunku do nieskorygowanej 
zmiany salda strukturalnego oraz o 4,4 p.p., jeśli pomiar uwzględnia wskaźnik 
skorygowany. Na koniec, oddolne szacunki wysiłku fiskalnego w 2016 r. są ujemne 
(–0,2 % PKB), a zatem poniżej 1,5 % PKB dodatkowych środków, które w zaleceniu 
wydanym w ramach procedury nadmiernego deficytu z 2013 r. uznano za konieczne 
w 2016 r. do osiągnięcia zalecanego celu strukturalnego; w ujęciu kumulacyjnym na 
lata 2013–2016 prowadzi to do niedoboru na poziomie 3,8 p.p. W oparciu o ogólną 
ocenę projektu planu budżetowego spełnienie zalecenia wydanego w ramach 
procedury nadmiernego deficytu z 2013 r. jest obciążone ryzykiem. 

14. W projekcie planu budżetowego zawarto informacje dotyczące postępów w 
spełnianiu zaleceń wydanych dla Hiszpanii przez Radę w kontekście europejskiego 
semestru z 2015 r., w szczególności zaleceń dotyczących zarządzania budżetem. Jak 
dotąd Hiszpania poczyniła pewne postępy na drodze do spełnienia skierowanych do 
niej zaleceń na 2015 r. dotyczących struktury budżetu. Najnowsze działanie w 
odpowiedzi na te zalecenia polegało na przyjęciu w połowie czerwca 2015 r. nowego 
dobrowolnego mechanizmu fiskalnego mającego na celu zachęcenie instytucji 
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rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym do ograniczania wydatków na 
opiekę zdrowotną. Środki zachęty są jednak nadal na etapie przygotowań, a 
instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym nie zadeklarowały 
jeszcze, że będą je stosować. Ponadto w październiku 2015 r. Ministerstwo Finansów 
ma rozpocząć publikację szczegółowych danych na temat wydatków instytucji 
rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym na opiekę zdrowotną i 
produkty farmaceutyczne. Niezależnie od poczynionych postępów, aby osiągnąć 
przejrzystość i poprawić procedury budżetowe, instytucje rządowe i samorządowe na 
szczeblu regionalnym powinny w dalszym ciągu dążyć do większej zbieżności 
kodeksów budżetowych, dokumentacji budżetowej, dołączanych tabel i zasad 
rachunkowości publicznej. 

15. Ogólnie Komisja jest zdania, że projekt planu budżetowego Hiszpanii, która jest 
obecnie objęta funkcją naprawczą paktu, wiąże się z ryzykiem niespełnienia 
postanowień paktu stabilności i wzrostu. Poprawa nominalnego deficytu 
budżetowego zakładana w projekcie planu budżetowego w celu korekty nadmiernego 
deficytu w 2016 (termin określony w zaleceniu wydanym w ramach procedury 
nadmiernego deficytu z 2013 r.) opiera się głównie na ponownym pobudzeniu 
wzrostu nominalnego PKB, przy czym założenia leżące u podstawy 
prognozowanego wzrostu w 2016 r. są dość optymistyczne. Ograniczenie wydatków 
również odgrywa pewną rolę, lecz niektóre z planowanych oszczędności nie zostały 
jeszcze poparte konkretnymi działaniami. Na podstawie prognozy ad hoc Komisji 
Hiszpania prawdopodobnie nie osiągnie celów wyznaczonych dla deficytu 
nominalnego w zaleceniu wydanym w ramach procedury nadmiernego deficytu z 
2013 r., gdyż Komisja przewiduje deficyt na poziomie 4,5 % oraz 3,5 % 
odpowiednio w 2015 i 2016 r. W prognozie ad hoc Komisji perspektywy dla deficytu 
obejmują zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty. Z jednej strony dane 
dotyczące relacji deficytu do PKB w 2014 r., opublikowane przez główną izbę 
kontroli (IGAE) i zgłoszone Eurostatowi przez hiszpański urząd statystyczny po 
przedłożeniu projektu planu budżetowego, sugerują nieco gorszą pozycję wyjściową 
dla 2015 r. Z drugiej strony, jeżeli szybki wzrost dochodów podatkowych 
zaobserwowany do sierpnia utrzyma swoje tempo, wynik w odniesieniu do deficytu 
będzie lepszy od oczekiwanego. Ponadto prognozowana zmiana salda strukturalnego 
jest zdecydowanie poniżej poziomu wysiłku fiskalnego zalecanego przez Radę. 
Komisja wzywa zatem władze do rygorystycznego wykonania budżetu na 2015 r. 
oraz do podjęcia niezbędnych działań w ramach krajowej procedury budżetowej w 
celu zapewnienia, by budżet na rok 2016 był zgodny z paktem stabilności i wzrostu. 
Komisja jest również zdania, że Hiszpania poczyniła pewne postępy na drodze do 
realizacji skierowanych do niej zaleceń wydanych przez Radę w ramach 
europejskiego semestru w 2015 r. w odniesieniu do zarządzania budżetem, i wzywa 
władze Hiszpanii do czynienia dalszych postępów.  

16. Z uwagi na przedstawione powyżej ryzyko dla realizacji zaleceń oraz fakt, że w 
projekcie planu budżetowego nie ma aktualnych i dokładnie określonych środków, 
które powinny wprowadzić instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu 
regionalnym, wzywa się władze Hiszpanii do niezwłocznego przedłożenia 
zaktualizowanego projektu planu budżetowego, w tym dokładnie wyszczególnionych 
środków regionalnych. Aby zachować pełną zgodność z paktem stabilności i 
wzrostu, w nowym planie należy uwzględnić niniejszą opinię. 
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Sporządzono w Brukseli dnia 12.10.2015 r. 

 W imieniu Komisji 
 Pierre MOSCOVICI 
 Członek Komisji 


