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 Υπογραφή συμφωνίας αντασφαλίσεων μεταξύ εμιρατινού Οργανισμού ασφάλισης 

εξαγωγικών πιστώσεων και ολλανδικού ομολόγου του 

    
 

Στις 25 Μαρτίου 2022, ο εμιρατινός Οργανισμός ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (Etihad Credit 

Insurance - ECI), υπέγραψε στα γραφεία του στο Ντουμπάι, Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τον ολλανδικό 

ομόλογό του Atradius Dutch State Business (Atradius DSB).  

Το Μνημόνιο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις και 

τη συνεργασία μέσω κοινών στρατηγικών έργων, τα οποία θα ενισχύσουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

των επιχειρήσεων με εξατομικευμένες λύσεις. Το Μνημόνιο επιδιώκει επίσης να διευκολύνει το εμπόριο χαλάλ 

μέσω των χρηματοδοτικών λύσεων της ECI που συμμορφώνονται με τη Σαρία καθώς και να προωθήσει την 

περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ΜμΕ. 

Σχολιάζοντας τη Συμφωνία, ο Υπουργός Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο των ΗΑΕ και 

Αντιπρόεδρος του ECI, Dr. Thani Al Zeyoudi εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας ότι η εφαρμογή της 

Συμφωνίας θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, αφού θα αποδειχθεί αμοιβαία 

επωφελής για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών, παρέχοντάς τους καινοτόμες λύσεις εμπορικής πίστωσης και 

χρηματοδότησης έργων. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ECI, κ. Massimo Falcioni τόνισε την επερχόμενη αξιοσημείωτη αλλαγή 

που θα σημειωθεί με την εφαρμογή της Συμφωνίας στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τόσο των ΗΑΕ 

όσο και της Ολλανδίας. Εξήγησε ότι το Μνημόνιο θα επιτρέψει την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις σε 

διεθνή κλίμακα με συντονισμένες προσπάθειες. αξιοποίηση διαφόρων εξατομικευμένων λύσεων ασφάλισης 

πιστώσεων και χρηματοδότησης έργων, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για την αγορά και 

διευκολύνοντας την πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές. 

Από την πλευρά της, η κα Irene Visser, Επικεφαλής Στρατηγικής & Διεθνών Σχέσεων της Atradius 

DSB, δήλωσε ότι η Συμφωνία θα επιτρέψει την υποστήριξη στις εξαγωγές και τις εισαγωγές υψηλής αξίας 

κεφαλαιουχικών αγαθών μεταξύ των δύο χωρών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των εταιρειών τους στην 

υψηλή τεχνολογία. Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, των υδάτων και της αγροδιατροφής. 

Σημειώνεται 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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