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Υπογραφή Συμφωνίας αντασφαλίσεων μεταξύ εμιρατινού Οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών 

πιστώσεων και ινδονησιακού ομολόγου του 

 

Στις 25 τ.μ., ο εμιρατινός Οργανισμός ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (Etihad Credit Insurance - 

ECI), υπέγραψε Συμφωνία αμοιβαίων αντασφαλίσεων με τον ινδονησιακό ομόλογό του, PT Reasuransi 

Indonesia Utama (Persero ή Indonesia Re). 

Υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω Συμφωνία έπεται του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε στα 

ΗΑΕ το Νοέμβριο, μεταξύ της ECI και της Indonesia Re, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας των ΗΑΕ για 

το Εξωτερικό Εμπόριο των ΗΑΕ και Αντιπροέδρου του ECI, Δρ. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, και του 

Υφυπουργού Κρατικών Επιχειρήσεων της Ινδονησίας, κ. Kartika Wirjoatmodjo. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ECI, κ. Massimo Falcioni επισήμανε ότι η υπογραφή της Συμφωνίας ήταν 

το φυσικό επακόλουθο των μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών καθώς και της 

εφαρμογής του προσφάτως υπογεγραμμένου MoU. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Indonesia 

Re, κ. Benny Waworuntu, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της Συμφωνίας, την οποία θεωρεί 

καταλύτη για την ενδυνάμωση των διμερών εμπορικών δεσμών. 

Η Συμφωνία στοχεύει στην οικοδόμηση ακόμα ισχυρότερης συνεργασίας μεταξύ της ECI και της 

Indonesian Re για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου ΗΑΕ-Ινδονησίας, προστατεύοντας τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις των δύο χωρών από πολιτικούς, εμπορικούς και μη εμπορικούς κινδύνους και παρέχοντάς τους 

καινοτόμα προϊόντα χρηματοδότησης συμβατών με τη Σαρία. Ειδικότερα, η Συμφωνία εστιάζει στη 

χρηματοδότηση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της υγείας, της βιώσιμης ενέργειας και του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Εδώ κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η Συμφωνία έρχεται στον απόηχο της ανάληψης από την 

Ινδονησία της Προεδρίας της G20, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες της χώρας να αναλάβει ηγετική θέση στη 

Νοτιοανατολική Ασία και παγκοσμίως. Επίσης, τονίζουν ότι η Συμφωνία είναι η καταλληλότερη προετοιμασία 

για την παρουσία των ΗΑΕ στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της G20 (Μπαλί, Νοέμβριος 2022), η οποία 

εστιάζει στη σημασία της συλλογικής δράσης μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών και των αναδυόμενων 

οικονομιών.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εμιρατινή Στατιστική Υπηρεσία, η καθαρή αξία του διμερούς 

εμπορίου εκτός πετρελαιοειδών ΗΑΕ-Ινδονησίας έχει ξεπεράσει τα 40,4 δισ. AED στη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας. Μόνο το 2020, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, η εν λόγω αξία ανήλθε σε 7,1 δισ. AED.  

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εμιρατινός ECI έχει υπογράψει ανάλογες Συμφωνίες και MoU με ομολόγους 

του τόσο σε χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας), όσο και σε χώρες της Μ. Ανατολής, 

όπως Ισραήλ και Αίγυπτος.  
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