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Υπογραφή συμφωνίας αντασφαλίσεων μεταξύ εμιρατινού Οργανισμού Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων & γαλλικού ομολόγου του 
 

Στις 5/10 ο εμιρατινός ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Etihad Credit 

Insurance - ECI) υπέγραψε με τον γαλλικό ομόλογό του κρατικό Οργανισμό, Bpifrance Assurance Export 

συμφωνία αντασφαλίσεων, με σκοπό την τόνωση των διμερών εμπορικών συναλλαγών καθώς και των από 

κοινού εξαγωγικών προσπαθειών εξαγωγέων των δύο χωρών προς τρίτες χώρες, προσφέροντας λύσεις σε 

εκατέρωθεν επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά. Εν λόγω συμφωνία 

υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ECI κ. Massimo Falcioni και τον Γενικό Διευθυντή του 

γαλλικού Οργανισμού Bpifrance κ. François Lefebvre. Η υπογραφείσα συμφωνία παρέχει δυνατότητες 

ασφάλισης, αντασφάλισης και από κοινού ασφάλισης εξαγωγών αγαθών μεταξύ των δύο χωρών και προς 

τρίτους προορισμούς. 

 

Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις κ. Falcioni, η νέα συμφωνία αντασφάλισης έρχεται ως συνέχεια του μνημονίου 

συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δύο Οργανισμοί τον Ιούνιο 2020, με στόχο την διερεύνηση νέων μεθόδων 

για την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών ΗΑΕ-Γαλλίας. Συμφωνία εκτιμάται 

ότι θα προσφέρει τους Εμιρατινούς και τους Γάλλους εξαγωγείς αυξημένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και 

προστασία των ταμειακών τους ροών, ενώ από την άλλη πλευρά θα παρέχει εγγυήσεις στους πιστωτές αυτών. 

Από πλευράς Bpifrance, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του γαλλικού Οργανισμού, κ. Pedro Novo, οποίο 

παρέστη στην τελετή υπογραφής, δήλωσε ότι η συνεργασία με τον εμιρατινό Οργανισμό Εξαγωγικών 

Πιστώσεων πρόκειται να ενδυναμώσει τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και να εμπλουτίσει τις 

υπηρεσίες που παρέχουν αμφότεροι οι Οργανισμοί στους εκατέρωθεν εξαγωγείς. 

 

Σημειώνεται ότι εμιρατινός Οργανισμός Etihad Credit Insurance –οποίος έχει συσταθεί το 2017- έχει ήδη 

υπογράψει ανάλογες συμφωνίες με ομολόγους του σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η 

Βρετανία και η Ιταλία, αλλά και με άλλες χώρες όπως το Ισραήλ. Τα ΗΑΕ αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο 

εμπορικό εταίρο της Γαλλίας στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής, ενώ από το έτος 2007 οι ηγεσίες των 

δύο χωρών διεξάγουν σε ετήσια βάση στρατηγικό διάλογο με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς 

συνεργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της εμιρατινής στατιστικής υπηρεσίας (FCSA), η αξία του διμερούς 

εμπορίου –πλην πετρελαϊκών προϊόντων- μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε πλησίον των 28 δισ. Dirhams (7,6 

δισ. δολλάρια) το 2018 και σε 27,6 δισ. Dirhams (7,5 δισ. δολλάρια) το 2019, ενώ τα αντίστοιχα προσωρινά 

στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας δείχνουν για το 2020 συνολικό όγκο διμερούς μη πετρελαϊκού εμπορίου 

στα 19,7 δισ. Dirhams (5,4 δισ. δολλάρια), αρνητικά επηρεασμένο εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας στο 

διεθνές εμπόριο.                  
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