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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 14 Οκτωβρίου 2019 
 

Έκδοση ομολογιακών δανείων από νοτιοαφρικανική κυβέρνηση. 
 

 
  Το Υπουργείο Οικονομικών της Νοτ. Αφρικής ανακοίνωσε, στις 23 Σεπτεμβρίου, την 

επιτυχή έκδοση και διάθεση, στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, δύο ομολογιακών δανείων 
συνολικής αξίας $ 5 δισ. (περίπου 74 δισ. ραντ-ZAR). Εξ αυτών, τα $ 2 δισ. λήγουν το 2029 
(10ετές ομόλογο) ενώ τα υπόλοιπα $ 3 δισ. έχουν ως χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής το 2049 

(30 έτη). 
  
  Το επιτόκιο για το 10ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο 4,85% (έναντι 5,875% 

αντίστοιχου 12ετούς που εκδόθηκε το 2018), που αντιπροσωπεύει ένα περιθώριο (spread) 
313 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο 10ετές ομόλογο του αμερικανικού Δημοσίου. 

Αντίστοιχα, το επιτόκιο για το 30ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο 5,75% (έναντι 6,3% 
αντίστοιχου 30ετούς που εκδόθηκε τον Μάιο του 2018), αντιπροσωπεύοντας ένα περιθώριο 
(spread) 358,6 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο 30ετές ομόλογο του αμερικανικού 

Δημοσίου. 
 
  Λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε αυξημένη ζήτηση (2,7 φορές) από ενδιαφερόμενα 

διεθνή επενδυτικά ταμεία (investment funds), η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση αποφάσισε την 
επιπλέον διάθεση $ 1 δισ. σε σχέση με την αρχικά προγραμματισθείσα των $ 4 δισ. Το 

Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι προέβη σε αυτήν την απόφαση όχι μόνο λόγω της 
αυξημένης ζήτησης σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα επιτόκια και τις ευνοϊκές συνθήκες 
στις διεθνείς αγορές αλλά και για να μειώσει ταυτόχρονα τις μελλοντικές ανάγκες δανεισμού. 

  
  Εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το επιπλέον $ 1 δισ. ισοδυναμεί με 

πρόσθετη επιβάρυνση του δημοσίου ελλείμματος, με περίπου 0,3% επί του ΑΕΠ, το οποίο 
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 6,1%. Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι ακόμη και με 
αυτή τη διάθεση των ομολογιακών δανείων, το εξωτερικό χρέος της χώρας εξακολουθεί να 

είναι μόνο περίπου το 10% του συνολικού χρέους της, και μάλιστα εντός του στόχου να μην 
υπερβεί το 15%.  
 

  Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα επενδυτικά σχήματα, που κάλυψαν την προσφορά των 
ομολογιακών δανείων, προέρχονταν από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία, τη Νότια 

Αμερική και τη Μέση Ανατολή και αποτελούνταν από ένα μείγμα εταιρειών διαχείρισης 
επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture capital fund managers), ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών ταμείων (Insurance and Pension Funds), διαφόρων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων (Financial Institutions) καθώς και εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 
υψηλού κινδύνου (Hedge Funds). 



______________________________________________________________ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γιοχάνεσμπουργκ 

Δ/νση: Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg 

Τηλ.: +27 11 2142317, Fax: +27 11 2142304, e-mail: ecocom-johannesburg@mfa.gr 

2  

 

 
  Σύμβουλοι έκδοσης των ομολογιακών δανείων, για τη νοτιοαφρικανική Κυβέρνηση, 
ήταν  η Citibank, η κοινοπραξία Deutsche Bank/Nedbank, η Rand Merchant Bank και η 

Standard Bank. Εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες για τις αντίστοιχες τράπεζες ήταν η Crede 
Capital Partners, η Rho Capital και η Theza Capital και η Africa Rising Capital. 

 
  Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η επιτυχής διάθεση των ομολογιακών 
δανείων, με αυξημένη μάλιστα ζήτηση, αποτελεί μια σαφής έκφραση εμπιστοσύνης των 

διεθνών επενδυτών στη μακροοικονομική πολιτική της χώρας και στη δημοσιονομική της 
διαχείριση. Η εν λόγω έκδοση αποτελεί ταυτόχρονα και την μεγαλύτερη σε αξία έκδοση 
ομολόγων που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί όχι μόνο από τη Νοτ. Αφρική αλλά και από άλλες 

χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. 
 

 
 

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


