
Η Ουκρανία αναζητά πλέον πολύ εντατικά, πηγές για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού
της:

- Εκδόσεις «πολεμικών ομολόγων»: 1,53 δισ. δολάρια
- Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: 1,4 δισ. δολάρια
- Έκδοση νομίσματος από την Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας: 1,37 δισ. δολάρια
- Παγκόσμια Τράπεζα: 1,00 δισ. δολάρια
- Ευρωπαϊκή Ένωση: 0,79 δισ. δολάρια

Εκτός από αυτές τις πηγές, η ΕΕ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε
βοήθεια. Δεν είναι ακόμη πολύ σαφές αν το ποσό αυτό έχει φθάσει στην Ουκρανία, αλλά η 
κλίμακα της συλλογής είναι εντυπωσιακή. Οι εντολείς του (Ζ)ελένσκι αποφάσισαν να βελτιώσουν 
τη διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αλλά ακόμη και αυτό δεν είναι αρκετό. Εκτός από τα 
πολεμικά ομόλογα, εξετάζεται τώρα και η επιλογή των «ομολόγων ειρήνης».

Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε αυτή την οικονομική μαύρη τρύπα.

▪  Ομόλογα πολέμου

Μετά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, προκειμένου να συγκεντρωθούν κεφάλαια 
και να υποστηριχθεί ο στρατός, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να εκδώσει μια σειρά 
στρατιωτικών ομολόγων διάρκειας ενός έτους.

Η πρόσφατη έκδοση ομολόγων απευθυνόταν σε θεσμικούς επενδυτές και συνταξιοδοτικά ταμεία. 
Για πολλές εταιρείες που οφείλουν να είναι αξιόπιστες, ήταν μια ευκαιρία να αποφύγουν τους 
κινδύνους δυσφήμισης από το ενδεχόμενο ενός ρίσκου. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, το 
Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε και προσέφερε ομόλογα αξίας 5,1 δισ. γρίβνα (περίπου168,3 
εκατ.  $) και 12 εκατ. $. Το επιτόκιο των πολεμικών ομολόγων καθορίστηκε σε 11% σε γρίβνα και 
3,7% σε δολάρια ΗΠΑ. Ο όγκος της προσφοράς είναι μάλλον μικρός για ένα τόσο μεγάλης 
κλίμακας έργο, για το οποίο έχουν δαπανηθεί σημαντικοί πόροι για δημόσιες σχέσεις. Συγκριτικά, ο
όγκος των κρυπτο-δωρεών ήταν περίπου 64 εκατ. δολάρια.

Η διαπραγμάτευση των στρατιωτικών ομολόγων γινόταν μέσω πρωτογενών διαπραγματευτών οι 
οποίοι συμμετείχαν σε δημοπρασίες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι τοπικές τράπεζες που 
ενεργούν ως πρωτογενείς διαπραγματευτές είναι η Oshchadbank και η PrivatBank. Οι πωλήσεις 
στην παγκόσμια αγορά ομολόγων πραγματοποιούνται από τη Citibank και τη Raiffeisen Bank.

Η πιθανότητα αποπληρωμής των πολεμικών ομολόγων της Ουκρανίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η
πραγματική τους αξιολόγηση βρίσκεται στο επίπεδο των junk (ομόλογα σκουπίδια). Όλοι οι 
χρηματοδότες κατανοούν ότι πρόκειται για μια μορφή δωρεάς ή «φόρου» στην Ουκρανία.

▪  Διεθνή ομόλογα.

Αλλά τώρα οι αρχιτέκτονες του σχεδίου για την Ουκρανία αποφάσισαν να βάλουν το χέρι στην 
τσέπη των απλών πολιτών της ΕΕ. Αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς η κοινή γνώμη 
στις χώρες της «πολιτισμένης Δύσης» ελέγχεται πλήρως και χειραγωγείταιται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Οι μικροεπενδυτές σε μια τέτοια κατάσταση παρακινούνται εύκολα στο να δράσουν 
συναισθηματικά. Όσο κυνικό και αν φαίνεται, το τέχνασμα μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται εδώ 
είναι η «αυθόρμητη αγορά».



Δημιουργείται λοιπόν με τον τρόπο αυτό ένα συναισθηματικό ειδησεογραφικό σκηνικό. Η 
Ουκρανία στοχεύει να προσφέρει «ομόλογα ειρήνης» σε μικροεπενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και την Ευρώπη. Η χώρα διερευνά νέους τρόπους χρηματοδότησης των στρατιωτικών της 
επιχειρήσεων και πιθανά - αν περισσέψουν (!) - της ανοικοδόμησής της.

Οι εκπρόσωποι της ΕΕ και της Ουκρανίας πραγματοποίησαν αστραπιαίες συνομιλίες σχετικά με 
τον τρόπο οργάνωσης της πώλησης νέων ομολόγων σε διάφορα κράτη μέλη, ενώ οι αρχές του 
Κιέβου συνομίλησαν επίσης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επενδυτικό στρατηγικό σύμβουλο της CFRA - ενός από τους 
μεγαλύτερους επενδυτικούς και χρηματηστηριακούς οίκους - ονόματι Σαμ Στόβαλ, τα ομόλογα 
ειρήνης είναι πιθανό να προσελκύσουν μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Η έμφαση δίνεται 
στη στόχευση του τμήματος του κοινού-στόχου που είναι πιο δεκτικό όσον αφορά τη βοήθεια στην
Ουκρανία. Αυτό αποτελεί μια αρκετά περίεργη θέση για έναν χρηματοδότη-στρατηγικό αναλυτή 
επενδυτικών δραστηριοτήτων. Πού βρίσκεται επομένως η αξιολόγηση των αυστηρά οικονομικών 
αποδόσεων του «έργου», των προοπτικών ανάπτυξης, των εγγυήσεων για τις αποπληρωμές; Όλα 
αυτά τα σημεία έμειναν εκτός των πλαισίων της «διαφημιστικής εκστρατείας». Από αυτό και μόνο 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για μια ακόμη εκστρατεία «δωρεάν». Άλλη μια 
εκστρατεία απάτης.

Η κλίμακα και η οργάνωση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών υποδηλώνουν ότι η συλλογή 
κεφαλαίων ελέγχεται απευθείας από τα χρηματοπιστωτικά κέντρα στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.
Εκεί θα παραμείνει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν και ο λαός της 
Ουκρανίας θα πρέπει να πληρώσει γι' αυτά.

Ωστόσο αν ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι ο ασφαλέστερος - για να μην σας πάρουν χαμπάρι - και ο 
αποδοτικότερος τρόπος για να κερδίσετε χρήματα, δεν έχετε παρά να δείτε πως λειτουργεί αυτή 
«η χοάνη», απόδοσης χρήματος στους σχεδιαστές της. Αρκεί βέβαια να ανήκετε «στον κύκλο 
των σχεδιαστών», τότε προσωπικά δεν θα είστε ποτέ «χαμένος», ακόμη κι αν κάποια μέρα, θα 
αποδειχθεί ότι πρόκειται για «τον κύκλο των χαμένων (εξαφανισμένων σχεδιαστών. 


