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Σε ττρόσωπο-κλειδί στις αμφιλεγόμενες συναλλαγές του ελληνικού 
δημοσίου με την Goldman Sachs αναδεικνύουν διεθνή μέσα ενημέρωσης 
τον Πέτρο Χριστοδούλου, ο οποίος τοποθετήθηκε στα τέλη Φεβρουάριου 
επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και υπήρξε 
στέλεχος του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού και της Εθνικής 
Τράπεζας.

Του Γιώργου Χρηστίδη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής “Le Monde”, ο ρόλος του κ. 
Χριστοδούλου προέκυψε από τις έρευνες που διεξάγει η αμερικανική 
κεντρική τράπεζα (Fed) με αντικείμενο την εμπλοκή της Goldman Sachs στην 
υπόθεση των περίπλοκων swaps που χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση 
το 2001 για τον “καλλωπισμό” του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο κ. Χριστοδούλου φέρεται να 
πρωταγωνίστησε στην ίδρυση της εταιρείας “Titlos” στο Λονδίνο. Η “Titlos” 
δημιουργήθηκε ως όχημα για τη μεταφορά της επίμαχης συμφωνίας της 
Ελλάδας με την Goldman Sachs στην Εθνική Τράπεζα, στις αρχές του 2009.
Οι αποκαλύψεις έρχονται την ώρα που η Ελλάδα δίνει μάχη με τους 
κερδοσκόπους στις αγορές ομολόγων και σφίγγει ο κλοιός γύρω από τις 
μεγάλες τράπεζες και τα επενδυτικά funds που θησαυρίζουν 
σπεκουλάροντας στην ελληνική κρίση. Ο κ. Χριστοδούλου απάντησε στη “Le 
Monde” με επιστολή, όπου διευκρινίζει ότι εργάστηκε στην Goldman Sachs 
τη διετία 1987-1988, με αντικείμενο τα ομόλογα των καναδικών επαρχιών. 
Προσθέτει ότι η μεταβίβαση του swap των ελληνικών τίτλων από την 
Goldman Sachs στην Εθνική Τράπεζα έγινε το 2005 μέσω της δευτερογενούς 
αγοράς “με διαφανείς διαδικασίες, όπως προβλέπουν οι κανόνες των 
αγορών”.

Τα... χρυσά παιδιά της ΰοΙάπιβη ββσίτε

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Χριστοδούλου συντηρεί τον... μύθο των “χρυσών 
παιδιών” της ΟοΙόπίθη ΘθοΙ^, καθώς ανήκει στη μακρά λίστα πρώην 
στελεχών της αμερικανικής τράπεζας που ακολούθησαν στη συνέχεια 
καριέρα σε κρατικές θέσεις ή ανέλαΒαν θεσμικούς ρόλους και στην οποία 
περιλαμβάνονται εκλεκτοί παράγοντες της δημόσιας ζωής των ΗΠΑ και της 
Ευρώπης, όπως ο γνωστός ιέρακας της ΕΚΤ Ότμαρ Ίσιγκ και ο πρώην 
υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Χένρι Πόλσον.

Οι στενές επαφές της ΟοΙδπίθη ββσΐιε με την Ελλάδα δεν αποτελούν βέβαια 
μυστικό, ενώ επικυρώθηκαν και από τη νέα κυβέρνηση Παπανδρέου. Ο 
πρωθυπουργός δείπνησε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών λίγες

εβδομάδες μετά τις εκλογές με τον πανίσχυρο πρόεδρο της ΰοΐδιτίθη 
Γκάρι Κον, ο οποίος διαρρηγνύει τα ιμάτιά του σήμερα ότι, ναι μεν πελάτες 
της ΟοΙδιτίθη σπεκουλάρουν άγρια στην πλάτη της Ελλάδας, η ίδια η 
τράπεζα όμως δεν “σορτάρει” τα ελληνικά ομόλογα.

Έρευνα της Κομισιόν

Όπως και να έχει, το γεγονός και μόνο ότι η ίδια επενδυτική τράπεζα που 
έχει διαχειριστεί ουκ ολίγες φορές τις εκδόσεις ελληνικού χρέους εξυπηρετεί 
πελάτες που ποντάρουν στη χρεοκοπία της Ελλάδας είναι αποκαλυπτικό. Και 
εξηγεί γιατί ο ρόλος των κερδοσκόπων αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας 
και της Κομισιόν, μετά και την ολομέτωπη επίθεση που δέχθηκε χθες η 
βρετανική στερλίνα. “Εξετάζουμε τα δεδομένα της αγοράς παραγωγών, για 
να κατανοήσουμε ποιος κάνει τι, ενώ στα συμβόλαια ασφάλισης 
αντιστάθμισης του κινδύνου (CDS) εξετάζουμε την πτυχή που αφορά τις 
χώρες”, δήλωσε χθες ο γάλλος επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ.

Η ΕΕ συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα, με στόχο να 
αποφασιστούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των αγορών συνολικά από 
την ομάδα των 20 (G-20). Ορισμένοι Ευρωπαίοι, όπως η γαλλίδα υπουργός 
Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
απαγόρευσης των CDS, ενώ η γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ 
αναζητά τρόπους αυστηροποίησης των κανόνων. Αναμένεται ότι τον Ιούλιο 
θα είναι έτοιμο το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις αγοραπωλησίες 
παραγωγών, ενώ με άλλο κοινοτικό νόμο τα hedge funds θα είναι 
υποχρεωμένα να δηλώνουν αναλυτικά τη δράση τους στις ευρωπαϊκές 
αρχές, προς τα τέλη του 2012. Στη σπέκουλα κατά της Ελλάδας φέρονται να 
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τα funds Brevan Howard, Moore Capital, 
Fidelity International, Paulson & Co και Pimco.

Πέφτει το spread, πλησιάζει ο δανεισμός. Στο μεταξύ, η 
κυβέρνηση θέλει να εκμεταλλευτεί τις τάσεις αποκλιμάκωσης των 
ανοδικών πιέσεων στα spread, οπότε είναι πολύ πιθανό στις επόμενες 
μέρες να γίνει νέα έκδοση δεκαετούς ομολόγου, με στόχο την άντληση 
τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ από την αγορά. Το δεκαετές sread έπεσε 
χθες κάτω από τις 296 μονάδες Βάσης. Με δηλώσεις του στο 
“Bloomberg”, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι η έκδοση θα γίνει όταν οι 
συνθήκες της αγοράς καταστούν ευνοϊκές. “Η Ελλάδα δεν Βρίσκεται 
υπό πίεση να πουλήσει ομόλογα. Αυτό Βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα 
το κάνει”, τόνισε ο κ. Χριστοδούλου.



Τα είχε Βγάλει στη φόρα από το 2003 το Risk Magazine

Σήμερα, μπορεί οι πάντες στις Βρυξέλλες να (δηλώνουν ότι) πέφτουν από τα 
σύννεφα για το ντιλ Ελλάδας - Goldman, όμως δημοσίευμα του “Risk 
Magazine”, την 1η Ιουλίου του 2003 (!), είχε αποκαλύψει τα πάντα. Το 
κείμενο του συντάκτη Νικ Ντάνμπαρ ξεκινά με τη φράση: “Με τη Βοήθεια της 
Goldman Sachs, η Ελλάδα χρησιμοποιεί κολοσσιαίες συμφωνίες swaps, για 
να διασφαλίσει ότι τα επίπεδα χρέους πληρούν τους στόχους της ΕΕ, όμως οι 
συμφωνίες αυτές είναι πιθανό να αποδειχτούν αμφιλεγόμενες”. Ο συντάκτης 
του κειμένου Βγάζει στη φόρα αντίστοιχα λογιστικά κόλπα άλλων χωρών της 
ΕΕ, με πρώτη διδάξασα την Ιταλία, και καταγράφει Βήμα προς Βήμα το 
σκεπτικό και το περιεχόμενο της συμφωνίας, από την οποία η Goldman 
αποκόμισε περί τα 200 εκατ. δολ. Εξηγεί δε ότι οι τότε κανόνες της Eurostat, 
φτιαγμένοι έπειτα από τον θρίαμβο των κυβερνητικών στελεχών επί των 
τεχνοκρατών, επέτρεπαν στα κράτη να επιδίδονται σε τέτοιες “αόρατες” 
συναλλαγές.


