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ΘΕΜΑ: 

 

 

Έκδοση κρατικού ομολόγου για εξωτερικό δανεισμό στην Αλβανία. 
      

Το α/Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκδοση ομολόγου πενταετούς ή δεκαετούς διάρκειας, με στόχο την 
άντληση κεφαλαίων ύψους έως 500 εκ. ευρώ από τις διεθνείς χρηματαγορές. Υπέρ της έκδοσης ψήφισαν οι 
βουλευτές της συμπολίτευσης, ενώ η αντιπολίτευση απείχε από την ψηφοφορία, καθώς απουσιάζει τον 
τελευταίο μήνα από τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου. Ως ανάδοχοι για έκδοση έχουν επιλεγεί  οι Τράπεζες 
Citi, Banca IMI (θυγατρική της Intesa Sanpaolo) και Société Generale, ενώ το δικηγορικό γραφείο Dechert LLP 
με έδρα τις ΗΠΑ θα αποτελέσει το νομικό σύμβουλο της α/Κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με το α/Υπουργείο Οικονομίας, ο Οκτώβριος είναι ο πλέον κατάλληλος μήνας για την 
έκδοση του ομολόγου, προκειμένου η χώρα να επωφεληθεί από τα ισχύοντα χαμηλά επιτόκια. Η τελευταία 
φορά που η α/Κυβέρνηση προσέφυγε για δανεισμό στις διεθνείς χρηματαγορές ήταν στο τέλος του 2015, όταν 
εξασφάλισε χρηματοδότηση 450 εκ. ευρώ, μέσω της έκδοσης πενταετούς ομολόγου με επιτόκιο 5,75%, ενώ το 
2010 είχε αντλήσει 300 εκ. ευρώ με επιτόκιο 7,5%.  

Η α/Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με την έκδοση του ομολόγου θα καλυφθούν οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ παράλληλα θα μειωθεί ο κίνδυνος της 
αναχρηματοδότησης του α/ εξωτερικού χρέους κατά το 2020, έτος ωρίμανσης του προηγούμενου ομολόγου 
ύψους 450 εκ. ευρώ, για το οποίο οι συνολικές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις εκτιμώνται στα 700 εκ. ευρώ. 

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, οι συνθήκες στις διεθνείς χρηματαγορές είναι, κατά την 
τρέχουσα περίοδο, αρκετά ευνοϊκές για την έκδοση του ομολόγου από την α/Κυβέρνηση, καθώς το βασικό 
επιτόκιο της ΕΚΤ συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ η ισοτιμία του εθνικού νομίσματος 
(λεκ) ως προς το ευρώ βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός που καθιστά 
ευνοϊκότερη την πληρωμή των εξωτερικών υποχρεώσεων της χώρας.  

Ωστόσο, το δημόσιο χρέος το οποίο ανέρχεται στο 70% του ΑΕΠ θεωρείται αρκετά υψηλό σε σχέση 
με την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ συγχρόνως συνιστά απειλή για την μακροοικονομική 
σταθερότητα, καθώς αναμένεται να οδηγήσει σε κλιμάκωση των επιτοκίων και υποχώρηση της αναπτυξιακής 
δυναμικής της χώρας κατά τα επόμενα έτη.  

  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 


