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RO 1  RO 

AVIZ AL COMISIEI 

din 6.3.2019 

cu privire la proiectul de plan bugetar actualizat al Letoniei 

(Numai textul în limba letonă este autentic) 

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 în domeniul politicilor economice 

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

european pentru coordonarea politicilor economice. 

2. Articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 473/2013 prevede obligația statelor membre 

de a transmite 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 LETONIA 

3. Până la 15 octombrie 2018, guvernul leton, aflat la sfârșit de mandat, a prezentat un 

proiect de plan bugetar bazat pe ipoteza menținerii politicilor actuale, în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 473/2013, cu privire la care Comisia a emis un aviz la 21 

noiembrie 2018
1
.  

4. După alegerile generale din 6 octombrie 2018, noul guvern și-a început mandatul la 

23 ianuarie 2019 și a prezentat proiectul de plan bugetar actualizat al Letoniei pentru 

2019 la 19 februarie 2019. Pe această bază, Comisia a adoptat următorul aviz, în 

conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 473/2013.  

5. Letonia face obiectul componentei preventive a PSC. La 13 iulie 2018, Consiliul a 

recomandat Letoniei să atingă obiectivul bugetar pe termen mediu, și anume un 

deficit structural de 1 % din PIB în 2019, ținând seama de marjele legate de punerea în 

aplicare a reformelor structurale pentru care se acordă o abatere temporară
2
.  

6. Potrivit previziunilor ad-hoc ale Comisiei,
3
 se estimează că economia Letoniei a 

crescut cu 4,7 % în 2018 și se preconizează că va crește cu 3,1 % în 2019. Se 

preconizează că, în 2019, creșterea economică va fi determinată de consumul privat 

și de investiții, deși într-o măsură mai mică decât în anii 2017 și 2018. Proiectul de 

plan bugetar actualizat prevede o creștere a PIB-ului de 4,8 % în 2018 și de 3,0 % în 

                                                 
1
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/c_2018_8022_lv_en.pdf 

2
 Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Letoniei pentru 

2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Letoniei pentru 2018, JO C 

320, 10.9.2018, p. 60. 
3
 Comisia și-a publicat previziunile (intermediare) din iarna anului 2019 la 7 februarie 2019. Acestea 

includ doar proiecții privind creșterea PIB-ului și inflația. În vederea evaluării proiectului de plan 

bugetar actualizat, Comisia și-a completat previziunile din iarna anului 2019 referitoare la Letonia cu 

previziuni „ad-hoc” complete, care includ, în special, proiecții referitoare la soldul bugetului general și 

la soldul structural. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/c_2018_8022_lv_en.pdf
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2019. Scenariul macroeconomic care stă la baza proiectului de plan bugetar 

actualizat a fost evaluat ca fiind plauzibil. Letonia se conformează cerinței din 

Regulamentul (UE) nr. 473/2013, având în vedere faptul că previziunile 

macroeconomice care stau la baza proiectului de plan bugetar actualizat au fost 

aprobate de autoritatea bugetară independentă din Letonia.  

7. Proiectul de plan bugetar actualizat prevede un deficit total de 0,7 % din PIB- în 

2018 și de 0,5 % din PIB în 2019. Soldul structural
4
 este estimat la un deficit de 

1,9 % în 2018 și de 1,6 % în 2019. Previziunile ad-hoc ale Comisiei anticipează 

deficitul public pentru 2018 la 0,7 % din PIB și la 0,6 % din PIB în 2019, ceea ce 

corespunde în linii mari proiectului de plan bugetar actualizat. Deficitele structurale 

sunt estimate la 1,7 % în 2018 și la 1,6 % în 2019, în conformitate cu previziunile ad-

hoc ale Comisiei. În conformitate cu previziunile ad-hoc ale Comisiei, se estimează 

că datoria publică brută va scădea la 35,7 % din PIB în 2019, cu mult sub valoarea de 

referință de 60 % din PIB din tratat. 

8. În 2019, se preconizează că poziția fiscală a Letoniei va rămâne expansionistă, dar 

într-o măsură mai mică decât în 2018. În ceea ce privește creșterea cheltuielilor, se 

preconizează că va fi sub nivelul de creștere al PIB-ului nominal, atât în conformitate 

cu proiectul de plan bugetar actualizat, cât și cu previziunile ad-hoc ale Comisiei. În 

ceea ce privește recomandările din 13 iulie 2018 adresate de Consiliu Letoniei, 

proiectul de plan bugetar actualizat nu prezintă noi măsuri de reducere a sarcinii 

fiscale asupra forței de muncă sau reorientarea fiscalității către domeniul imobiliar. 

Cu toate acestea, proiectul de plan bugetar actualizat include o serie de măsuri 

menite să îmbunătățească respectarea normelor fiscale, în special măsuri care vizează 

jocurile de noroc neautorizate și salariile nedeclarate în sectorul construcțiilor. Se 

plănuiește ca, pe lângă măsurile menite să asigure respectarea obligațiilor fiscale, o 

creștere preconizată a dividendelor provenite de la societăți de gestionare a pădurilor 

de stat să crească, de asemenea, veniturile în 2019. În ceea ce privește cheltuielile, 

creșterile salariale pentru personalul medical și alți lucrători din sectorul public 

constituie majoritatea măsurilor de creștere a cheltuielilor. Măsurile privind 

veniturile și cele privind cheltuielile incluse în proiectul de plan bugetar actualizat 

sunt aproximativ similare ca amploare și se ridică la 0,6 % din PIB. Cu toate acestea, 

chiar și atunci când sunt luate în considerare, atât veniturile, cât și cheltuielile sunt 

prevăzute să scadă ca proporție din PIB între 2018 și 2019 cu aproximativ 1 punct 

procentual, ca urmare a unei creșteri a PIB-ului nominal mai mare decât cea a 

venitului nominal și a creșterii cheltuielilor.   

9. În 2018 și 2019, pentru ca Letonia să respecte cerințele componentei preventive, ea 

ar trebui să își atingă obiectivul bugetar pe termen mediu, ținând seama de marjele 

legate de punerea în aplicare a reformei sistemice a pensiilor și a reformelor 

structurale. Conform informațiilor furnizate în proiectul de plan bugetar actualizat, 

distanța previzionată a soldului structural (recalculat) față de obiectivul bugetar pe 

termen mediu în 2018 și 2019 este doar cu puțin peste ceea ce este permis atunci 

când se ia în considerare abaterea temporară de la obiectivul bugetar pe termen 

mediu legată de punerea în aplicare a reformelor structurale. Pe baza previziunilor 

ad-hoc ale Comisiei, se așteaptă ca soldul structural să atingă obiectivul bugetar pe 

termen mediu în 2018, ținând cont de marjele permise pentru realizarea reformei 

sistemice a pensiilor și a reformelor structurale, și să se situeze doar cu puțin sub 

                                                 
4
 Soldul ajustat ciclic, din care se deduc măsurile cu caracter excepțional și măsurile temporare, recalculat 

de Comisie folosind metodologia convenită de comun acord. 
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acesta în 2019, ținând seama de marjele legate de punerea în aplicare a reformelor 

structurale. Prin urmare, actuala evaluare indică o conformitate în 2018 și un risc de 

o oarecare abatere în 2019. 

În același timp, pentru ca Letonia să respecte cerința prevăzută de componenta 

preventivă, rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu ar trebui 

să depășească 6,0 % în 2018 și 4,8 % în 2019, ceea ce echivalează cu o deteriorare a 

soldului structural cu maximum 0,3 % în 2018 și cu o ajustare bugetară de 0,2 % din 

PIB în 2019. Conform informațiilor furnizate în proiectul de plan bugetar actualizat, 

criteriul de referință privind cheltuielile indică un risc de o oarecare abatere în 2018 

și un risc de abatere semnificativă în anii 2017 și 2018 luați împreună, dar ar respecta 

această cerință în 2019. Conform previziunilor ad-hoc ale Comisiei, criteriul de 

referință privind cheltuielile ar indica în prezent un risc de abatere semnificativă de la 

cerințele respective în 2018 și în anii 2018 și 2019 luați împreună. În cazul în care 

soldul structural nu mai este estimat ca fiind conform cu sau apropiat de obiectivul 

bugetar pe termen mediu, ținând seama de marjele legate de punerea în aplicare a 

reformei sistemice a pensiilor și a reformelor structurale în evaluările viitoare pentru 

2018 sau 2019, evaluarea generală a conformității va trebui să ia în considerare o 

posibilă abatere de la acest obiectiv. 

10. În general, Comisia este de părere că proiectul de plan bugetar actualizat al Letoniei 

este conform în linii mari cu dispozițiile din Pactul de stabilitate și de creștere. 

Respectiva evaluare depinde însă de previziunea actuală potrivit căreia Letonia se va 

apropia de obiectivul său bugetar pe termen mediu în 2019, luând în considerare 

marja legată de punerea în aplicare a reformelor structurale. 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. Comisia 

invită autoritățile să fie pregătite să ia măsurile necesare în cadrul procesului bugetar 

național pentru a asigura conformitatea bugetului 2019 cu PSC. 

Comisia consideră totodată că Letonia a înregistrat progrese limitate în ceea ce 

privește partea structurală a recomandărilor bugetare incluse în recomandarea 

Consiliului din 13 iulie 2018, emisă în contextul semestrului european, și invită 

așadar autoritățile să accelereze progresele. În raportul de țară din 2019, publicat la 

27 februarie 2019, există o descriere cuprinzătoare a progreselor înregistrate în ceea 

ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări, iar Comisia va 

evalua progresele respective în contextul recomandărilor specifice fiecărei țări pe 

care le va propune în iunie 2019.  

Adoptat la Bruxelles, 6.3.2019 

 Pentru Comisie 

 Pierre MOSCOVICI 

 Membru al Comisiei 


