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Υπογραφή συμφωνίας αντασφαλίσεων μεταξύ εμιρατινού Οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών 

πιστώσεων και ισραηλινού ομολόγου του για χρηματοδότηση έργου υγειονομικής περίθαλψης στην 

Γκάνα 

 

Ο εμιρατινός Οργανισμός ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, Etihad Credit Insurance - ECI, υπέγραψε 

στις 19 Ιουνίου, τ.έ., στο Τελ Αβίβ, Συμφωνία Συνεργασίας με την Israel Export Insurance Corporation – 

ASHRA, για τη χρηματοδότηση έργου υγειονομικής περίθαλψης στην Γκάνα, αξίας 540 εκ. ντίρχαμ (140 εκατ. 

ευρώ).  

Η Συμφωνία υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ECI, κ. Massimo Falcioni και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ASHRA, κ. Nissim Ben Eli, στα γραφεία της ισραηλινής τράπεζας-εταίρου στο 

έργο, Israel Discount Bank – IDB. Τονίζεται ότι η εν λόγω Συμφωνία προβλέπει το πρώτο έργο σύμπραξης 

Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Public-Private Partnership - PPP) μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ, μετά την 

υπογραφή των Συμφωνιών Αβραάμ (Abraham Accords), ενώ ενισχύει τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές 

εταιρικές σχέσεις μετά από μία άλλη συμφωνία-ορόσημο, τη διμερή Συμφωνία Ολοκληρωμένης Οικονομικής 

Εταιρικής Σχέσης (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA). 

Βάσει της Συμφωνίας, ο ECI μαζί με την ASHRA θα παρέχουν πιστωτικές εγγυήσεις εκ μέρους του 

Υπουργείου Οικονομικών της Γκάνας, στην Τράπεζα IDB, η οποία, με τη σειρά της, θα του παρέχει την 

απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Υπουργείο έχει αναθέσει 

τη σύμβαση έργου στην EDC International, μια ισραηλινή εταιρεία μηχανικών και κατασκευαστικών έργων, με 

παρουσία στα ΗΑΕ.  

Ειδικότερα, η EDC International θα αναλάβει την κατασκευή ενός νέου γενικού περιφερειακού 

νοσοκομείου στο Tema, το μεγαλύτερο λιμάνι της Γκάνας, μιας νέας ιατρικής δομής στο Nkoranza, ενός 

κέντρου ατυχημάτων και έκτακτης ανάγκης σε ένα υπάρχον νοσοκομείο στο Dormaa, καθώς και ενός ιατρικού 

εργαστηρίου και εγκαταστάσεων αποθήκευσης ιατρικών ειδών στην Accra. 

Ο ECI θα παράσχει αντασφαλιστική κάλυψη 185 εκ. ντίρχαμ, αντιπροσωπεύοντας το 49% της 

συνολικής κάλυψης που προσφέρεται για τη δεύτερη φάση του έργου. Αντίστοιχα, ο ECI, μέσω των όρων της 

συμφωνίας, έχει εξασφαλίσει εξαγωγές και επανεξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών από τα ΗΑΕ αξίας 185 εκ. 

ντίρχαμ (48 εκατ. ευρώ). 

Ο Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Υπουργός Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο και 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ECI, δήλωσε ότι οι προσπάθειες του ECI θα 

συμβάλουν στην ενίσχυση της δυναμικής από την πρόσφατα υπογραφείσα CEPA μεταξύ της χώρας του και του 

Ισραήλ, αναδεικνύοντας νέες εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, της Αφρικής, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Τόνισε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022, η συνολική αξία 

του διμερούς εμπορίου εκτός πετρελαιοειδών ξεπέρασε το όριο του $1 δισ., συμπληρώνοντας ότι υπάρχει 

περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης.  

Από την πλευρά του, ο κ. Falcioni υπογράμμισε ότι η ανωτέρω Συμφωνία αποτυπώνει τον κοινό στόχο 

και των δύο χωρών να βελτιώσουν την κοινωνική ευημερία παγκοσμίως, παρέχοντας καλύτερες εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης, μέσω χρηματοδότησης έργων, που υποστηρίζονται από κρατικούς οργανισμούς 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. 

Τέλος, ο κ. Ben Eli εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα συνεργασία με τον ECI, μετά την 

υπογραφή εταιρικής συμφωνίας μεταξύ της ASHRA και του ECI το 2020, για την τόνωση του εμπορίου μεταξύ 

των δύο χωρών. Επιπλέον, ανέφερε ότι η νέα Συμφωνία προβλέπει ένα έργο ορόσημο για τη βελτίωση του 
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κλάδου υγειονομικής περίθαλψης στην Γκάνα και σημείωσε ότι η ASHRA προσβλέπει σε περισσότερα έργα 

συνεργασίας με τον ECI στο προσεχές μέλλον. 

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι εμιρατινός ECI έχει υπογράψει πρόσφατα ανάλογες Συμφωνίες και MoU με 

ομολόγους του τόσο σε χώρες της Ευρώπης, όπως Ελλάδα, Ολλανδία, όσο και σε χώρες της Αφρικής, όπως 

Αίγυπτος και της Ασίας, όπως Ισραήλ, Ινδονησία και Τουρκία. 
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