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23 September 2004

PRESS RELEASE

In view  o f  the publication o f  the Excessive Deficit Procedure second notification o f  
the deficit and debt data for 2003 by Eurostat, former Greek ministers tor the 
Economy and finance Yannos Papantoniou and Nicos Chrisiodoulakis issued the 
following common statement:

1. The new data released by Eurostat for the 2000-2004 period merely reproduce 
the unilateral revision o f  data by the government o f  the New  Democracy party. 
Up to date, the exact procedure followed and methods used arc not actually 
known, which makes verification a rather tedious and precarious task.

2. The Greek authorities, in close co-operation with Eurostat all these years, have 
achieved a remarkable improvement o f  the precision and reliability o f  the 
National Accounts. This has been praised by Eurostat and other international 
organizations and has led to the admission o f  Greece to the IMF Statistical 
Data Dissemination System. A ll transactions have been recorded in full with 
transparency^ following the rules and practices that Eurostat has laid down.

3. The summary tables that the government released only yesterday show that
most o f  the divergence between the figures published so far and the new 
estimates is to be found in the recording o f  military acquisitions, which are 
vastly inflated and lead to deficits above the 3% threshold. These differences 
are the result o f  the Greek Government decision to override the present 
Eurostat rule, applying to all member states, which dictates that military 
spending is recorded on an accrual basis, i.c. at the time o f  delivery, and not 
on a cash basis; This arbitrary reclassification o f  defence spending from the 
debt into the deficit account created an artificial worsening o f  the deficit by 
1.9% o f  GDP in 2000, 1.2% in 2001, 1.7% in 2002, 0.9% in 2003 and 0.8% in 
2004. According to the official Eurostat guidelines, such military spending 
should be recorded on delivery (sec Commission Report, May 2004). Yet. the 
N ew  Democracy government arbitrarily changed the rule sticking to its petty- 
politics practiees, in its effort to portray a worse fiscal picture o f  the previous 
administration and consequently reduce its own deficits during in the coming 
years. · .· ;· w.-r

4. There arc many unanswered questions that the new estimates for the non- 
Ccntral Government agencies and Social Security Funds pose, although the 
effect on'the deficit is a lot smaller. There is no information whatsoever 
relating either to die transparency o f  the process or the statistical coverage o f  
the survey; N o  one knows which years reflect actual data and which mere 
estimates. Let it be noted that this new survey was decided and planned by the 
PASO K  gdvemment in early 2003.

5. Inflating the accounting deficit in 2003 was further enhanced by revenues and 
expenditure: manipulations. Assessed V A T  revenues were transferred to 2004,
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while paradoxically the related rebates stood unmoving. Also, inflows from 
the K.IJ. Structural Funds were discarded, despite the fact that the related 
spending had already been realized, thus contradicting relevant Hurostat rules. 
Moreover the annual profit transfer o f  the Postal Bank to the Central 
Government was reclassified on a technicality, although such an issue had 
never emerged in the past.

6. The actual 2004 deficit has been expanded by the dramatic drop o f  tax 
revenues, the uncontrollable overshooting o f  spending and the inexplicable 
decision o f  the government to disburse the full cost o f  the Olympic Games 
projects in the running year, instead o f  meeting it in the course o f  the next year 
as well, according to the Budget.

A  few  days ago, the ECOFIN Council warned that statistics should not be prey to 
the electoral cycle. In this vein, wc believe that Eurostat should demand the full 
substantiation o f  the revisions, guarantee the continuation o f  holding rules and 
practices and take into account all views. The fiscal history o f  a country should 
not be rewritten with political motivation and the sole objectives to falsely worsen 
the past and facilitate the future. Such actions aim to stigmatize the PASOK. 
administrations and artificially decrease future deficits, so that the New 
Democracy government may boast for some kind o f  effectiveness. In addition, 
they provide to the Government the alibi to renege on its overflowing electoral 
promises for high increases in pensions and social spending.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Οι πρώην'υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννος Παπαντωνίου 

και Νίκος Χριστοδουλάκης προέβησαν στις εξής δηλώσεις με αφορμή την 

δημοσίευση νέων εκτιμήσεων από την Eurostat για τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα των ετών 2000 -  2004: /

1. Τα νέα μεγέθη που δημοσιοποίησε η Eurostat για την περίοδο 200Θ -  

2004 αναπαράγουν την μονομερή αναθεώρηση στοιχείων στην οποία 

προέβη η κυβέρνηση της Ν.Δ., χωρίς κανείς μέχρι σήμερα να 

γνωρίζει την διαδικασία που ακολουθήθηκε για να μπορεί να την 

ελέγξει και να την επαληθεύσει.

2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στενή

συνεργασία με την Eurostat και κατέβαλαν μία συστηματική\
προσπάθεια βελτίωσης της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των 

εθνικών λογαριασμών. Για την πρόοδο αυτή η Eurostat και άλλοι 

διεθνείς οργανισμοί είχαν εκφραστεί θετικά και η Ελλάδα είχε 

εισέλθει στο διεθνές στατιστικό σύστημα SDDS. Όλα τα στοιχεία 

κατεγράφοντο με διαφάνεια και πληρότητα, ακολουθώντας γνωστές 

και διεθνώς σύμφωνη μένες πρακτικές, για τις οποίες η Eurostat είχε 

διαρκή ενημέρωση.

3. Στους συνοπτικούς πίνακες που μοίρασε χθες η κυβέρνηση, φαίνεται 

ότι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των μέχρι τώρα παραδεδεγμένων 

στοιχείων και των νέων εκτιμήσεων εμφανίζεται κυρίως στις δαπάνες 

εξοπλιστικών προγραμμάτων, οι οποίες διογκώνονται δραματικά και 

οδηγούν το λογιστικό έλλειμμα να εμφανίζεται μεγαλύτερο του 3%



ετησίως. Οι διαφορές αυτές προκλήθηκαν από την απόφαση της
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κυβέρνησης να ανατρέψει τον ισχύοντα για όλα τα κράτη-μέλη
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κανόνα της Eurostat, σύμφωνα με τον οποίο οι εξοπλιστικές δαπάνες 

πρέπει να καταγράφονται κατά τον χρόνο παράδοσης και όχι κατά 

τον χρόνο πληρωμής. Η αυθαίρετη αυτή αναταξινόμηση των 

εξοπλιστικών δαπανών από τον λογαριασμό του χρέους στον 

λογαριασμό του ελλείμματος, οδήγησε το έλλειμμα σε τεχνητή 

διόγκωση κατά 1,9% του ΑΕΠ το 2000, κατά 1,2% το 2001, κατά 

1,7% το 2002, κατά 0,9% το 2003 και κατά 0,8% το 2004.

Με βάση την ισχύουσα μέθοδο της Eurostat, οι επιβαρύνσεις αυτές 

έπρεπε να εγγραφούν τα επόμενα έτη, μετά την οριστική παραλαβή 

τους. Όμως, η κυβέρνηση της Ν.Δ. με μικροπολιτικά κριτήρια 

άλλαξε αυτόν τον κανόνα, τόσο για να αμαυρώσει την 

δημοσιονομική διαχείριση των προηγουμένων ετών, όσο και για να 

ελαφρύνει τεχνητά τα ελλείμματα που αυτή θα αντιμετωπίσει ως 

κυβέρνηση τα επόμενα έτη.

4. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα στις νέες εκτιμήσεις για τα 

πλεονάσματα των Οργανισμών του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 

Μέχρι τώρα καμία πληροφόρηση δεν έχει δοθεί για το πώς έγινε και 

από ποιούς ελέγχθηκε η καταγραφή αυτών των πλεονασμάτων, ούτε 

αν όλοι οι οργανισμοί έχουν υποβάλλει πλήρη στοιχεία για όλα τα 

έτη για τα οποία η κυβέρνηση έχει κάνει αναθεωρήσεις. Σημειώνεται 

ότι η διαδικασία καταγραφής των στοιχείων των οργανισμών αυτών
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ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, η οποία ξεκίνησε
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στις αρχές του 2003.

5. Το φούσκωμα του λογιστικού ελλείμματος του 2003 έγινε όχι μόνο
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με τα παραπάνω τεχνάσματα, αλλά και με την επιπρόσθετη αλλοίωση
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μις ,ρδηγ^ες της ίδιας της Eurostat. Διεγράφησαν επίσης οι συνήθεις
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, ̂ τήριες εισπράξεις από τα κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 

ί απλώς και μργο επειδή επελέγη διαφορετικός τρόπος καταβολής.

6. Για, το 2004, το έλλειμμα έχει διογκωθεί από την δραματική πτώση 

, των εσόδων, την ανεξέλεγκτη υπέρβαση των δαπανών και την
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ανεξήγητη, απόφαση της κυβέρνησης να καταβάλει όλο το κόστος
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των Ολυμπιακών έργων εφέτος, αντί να επιμερισθεί κατά ένα μέρος 

και το επόμενο έτος.

Πριν λίγες μέρες το ECOFIN, προειδοποίησε ότι τα στατιστικά στοιχεία 

δεν πρέπει να γίνονται έρμαιο των εκλογικών κύκλων. Στο πνεύμα αυτό 

πιστεύουμε ότι η Eurostat οφείλει να ζητήσει πλήρη τεκμηρίωση των 

αλλαγών, να εγγυηθεί την συνέχιση της εγκεκριμένης μέχρι τώρα 

μεθοδολογίας και να αξιολογήσει όλες τις απόψεις. Η δημοσιονομική 

ιστορία κάθε χώρας δεν μπορεί να ξαναγράφεται με κίνητρα πολιτικής
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εμπάθειας και να οδηγεί στην τεχνητή αμαύρωση του παρελθόντος και 

την εξίσου τεχνητή ωραιοποίηση των επομένων ετών. Τέτοιες ενέργειες 

αποσκοπούν να στιγματιστεί η περίοδος διαχείρισης από τις κυβερνήσεις 

του ΠΑΣΟΚ και να ελαφρυνθούν τεχνητά τα ελλείμματα στο μέλλον, 

ώστε ανέξοδα η Ν.Δ. να επαίρεται για την δήθεν δική της 

αποτελεσματικότητα. Επιπλέον προσφέρουν το αναγκαίο άλλοθι στην 

κυβέρνηση για να ακυρώσει τις απατηλές προεκλογικές δεσμεύσεις για 

μεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές.
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