
 

 

Με έγκριση του ειδικώς συσταθέντος Υπουργικού Συμβουλίου, με ειδική σύνθεση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και 

εισήγηση της Υπουργο’υ Μεταφορών Miri Regev, του Υπουργό Υγείας Yuli Eldstein και του Υπουργό Εξωτερικών Gabi 

Ashkenazi, αποφασίστηκε από 16 Αυγούστου η επανεκκίνηση του εξερχόμενου τουρισμού από το ισραήλ. Ειδικότερα σύμφωνα 

με την λεγόμενη «διάταξη του ουρανού» από τις 16 Αυγούστου  οι Ισραηλινοί και λοιποί εισερχόμενοι ταξιδιώτες στο Ισραήλ 

που προέρχονται από «πράσινες» χώρες με χαμηλά ποσοστά μόλυνσης δεν θα υποχρεωθούν να υποστούν απομόνωση 14 

ημερών.  

Σύμφωνα με την κυβενρητική ανακοίνωση, οι αποκαλούμενες  «πράσινες» χώρες είναι ο Καναδάς, η Αυστρία, η Εσθονία, η 

Ιταλία, η Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γεωργία, η Γερμανία, η Δανία, το Χόνγκ-Κόνγκ, η Ιορδανία, η Ελλάδα, η 

Λετονία, η Λιθουανία, η Νέα Ζηλανδία, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Κύπρος και η Κροατία. 

Στην ταξιδιωτική βιομηχανία του Ισραήλ, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις με τις αεροπορικές συνδέσεις όταν είναι σαφές σε 

όλους ότι η επανεκκίνηση των πτήσεων με τη μία ή την άλλη μορφή είναι ένα στάδιο το οποίο θα πρέπει να αρχίσει να 

οργανώνεται ώστε ο εξαιρετικά καταρρακωθείς από την πανδημία κλάδος αυτός της οικονομίας να είναι σε θέση να αρχίσει να 

λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς σε λίγους μήνες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αεροδρομίου Ben Gurion που δημοσιεύθηκαν, μόνον 64.060 επιβάτες αφίχθησαν από το Διεθνές 

Αεροδρόμιο Ben Gurion τον Ιούλιο, σε σύγκριση με 2.549.095 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2019. Ο κύριος προορισμός ήταν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες με 12.609 επιβάτες, αποτελώντας το 19,68% όλων των επιβατών. 

Υπενθυμίζεται συναφώς ότι τον Σεπτέμβριο πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος εξερχόμενων ροών τουρισμού από το 

Ισραήλ, καθώς συμπίπτουν σημαντικές αργίες .  

Ήδη στα εδώ ΜΜΕ ηλεκτρονικά και έντυπα, η Ελλάδα αποτελεί βασικό προορισμό για τις ισραηλινές αργίες του Σεπτεμβρίου 

και αναμένεται ότι πολλοί ισραηλινοί θα την επιλέξουν ως προορισμό.  

Ο Υπουργός Τουρισμού Asaf Zamir δήλωσε σχετικώς: "Αυτό είναι σημαντικό νέο για τον τομέα των αερομεταφορών και όλους 

τους Ισραηλινούς. Το άνοιγμα των ουρανών είναι απαραίτητο βήμα προς την ανάκαμψη της ισραηλινής οικονομίας και την 

αποκατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας και των υπαλλήλων της που υπέστησαν εξουθενωτικό πλήγμα μετά την πανδημία. 

Χαιρετίζω αυτήν την απόφαση που δίνει πολλούς ελπίδα για το μέλλον". 

Συναφώς η Κυβερνητική Αρχή Εταιρειών απεφάσισε να εκδόσει άδεια στον αμερικανοεβραίο επιχειρηματία  Eli Rozenberg για 

να καταστεί ο κύριος μέτοχος της περιελθούσας σε οικονομικά δυσμενή κατάσταση αεροπορικής εταιρείας EL AL. 

Ο Rozenberg, γιος του επιχειρηματία Kenny Rozenberg με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει προσφέρει 75 εκατομμύρια δολάρια για να 

εξαγοράσει το  44,9% της εταιρείας. 

Ο Eli Rozenberg σε ανακοίνωσή του σημείωσε: «Ευχαριστώ την Κυβερνητική Αρχή Εταιρειών για την επαγγελματική και βαθιά 

εξέταση του θέματος. Και τώρα έρχεται η στιγμή της αλήθειας - η προσφορά μου είναι ο μόνος τρόπος για να ανακάμψει η EL 

AL και να καταξιωθεί ως αεροπορική εταιρεία εκεί που της αξίζει».  Πρόσθεσε ότι θα ήταν ευτυχής αν ο πρόεδρος της EL AL τον 

προσκαλούσε σε μια συνάντηση για να καταστεί εφικτή και η συμφωνία για την λήψη της κυβερνητικής ενίσχυσης ύψους 260 

εκατομμυρίων NIS (75 εκατομμύρια δολάρια) στην εταιρεία, καθώς αυτή έχει καταστεί σημείο διαμάχης με τους εργαζομένους 

της εταιρείας και την Ένωση Πιλότων, ένεκα των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται. Ο νέος μεγαλοεπενδυτής της EL AL 

υπογράμμισε ότι σκοπός της συγκεκριμένης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του, εξαγοράς της εταιρείας, είναι να προσφέρει στο 

λαό του Ισραήλ μια ισχυρή και σταθερή εθνική αεροπορική εταιρεία. 

Καθώς και οι προορισμοί  για εσωτερικό τουρισμό έχουν υποστεί σημαντική καθίζιση σε αριθμό επισκεπτών είναι σαφές ότι η 

διαμορφούμενη ζήτηση για εξερχόμενο τουρισμό θα είναι εξαιρετικά υψηλή τους επόμενους μήνες και ειδικώς τον παραδοσιακό 

μήνα των ισραηλινών αργιών που είναι ο Σεπτέμβριος.  
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Άρση της καραντίνας για εισερχόμενους ταξιδιώτες στο Ισραήλ 



 

 

σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Εξελίξεις στην ισραηλινή οικονομία  ένεκα της πανδημίας κορωναιού 

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ καθηγητής Amir Yaron παρουσίασε ενώπιον της αρμόδιας υπουργικής 

επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu δύο σενάρια αναφορικά με την προοπτικής αρνητικής 

ανάπτυξης της οικονομίας του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 2020, μετά την οικονομική κάμψη που επήλθε ένεκα της 

πανδημίας. Σύμφωνα με τον Yaron, εάν ο ρυθμός διασποράς των κρουσμάτων Covid-19 δεν επιδεινωθεί και δεν επιβληθούν 

περισσότεροι περιορισμοί στην οικονομία, τότε η αρνητική ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 4,5% το 2020. Αλλά αν ο ρυθμός 

μόλυνσης ένεκα της πανδημίας επιδεινωθεί και υπάρξει εκ νέου αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας σε ευρύτατο πεδίο 

της ισραηλινής οικονομίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου τρίμηνο του 2020, τότε η ανάπτυξη θα κυμανθεί σε αρνητικούς 

ρυθμούς που θα ξεπεράσουν το 7%. 

Πρόκειται για σαφώς θετικότερη πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ σε σχέση με την αντίσοιχη του περασμένου 

μηνός, κατά την οποία η ύφεση προσδιοριζόταν οπωσδήπτε στο επίπεδο του 6% εάν το ποσοστό μόλυνσης δεν επιδεινωθεί και 

9% εάν επιβληθούν νέοι περιορισμοί. 

Η πρόβλεψη της  Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ εμφανίζεται σαφώς πιο αισιόδοξη μετά την πρόσφατη δημοσίευση, της 

αρχικής αξιολόγησης για 10,1% ύφεση το πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σχέση με την πρότερη πρόβλεψη εκ μέρους της η οποία 

μονάχα για το β΄ τρίμηνο του έτους την υπολόγιζε σε 28,7%. Παρά την αρχικώς εξαιρετικά αρνητική πρόβλεψη, η αρνητική 

αύξηση το δεύτερο τρίμηνο δεν ήταν τελικώς τόσο απογοητευτική και συνεπώς ο Κεντρικός Τραπεζίτης εκτιμά ότι τα νεώτερα 

μακροοικονομικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για την πορεία της οικονομίας, λαμβανομένου υπόψη ότι στην παρούσα φάση 

ωριμάζουν και οι παρεμβάσεις (συνολικού ύψους 20% ΑΕΠ) που έχει κάνει η κυβέρνηση για την ανάσχεση της υφεσιακή 

κατάστασης που επέβαλε η πανδημία. 

Το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ έχει μειώσει τις δημόσιες ανακοινώσεις του, σύμφωνα με τα εδώ ΜΜΕ, τις τελευταίες 

εβδομάδες σχετικά με τις κινήσεις αύξησης του χρέους στο εξωτερικό, παρόλο που οι αυτές έχουν πράγματι αυξηθεί. Το Ισραήλ 

έχει εκτιμήσει τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις για το 2020 σε ύψος 250 δις. σέκελ, τουλάχιστον διπλάσιο του κανονικού ποσού 

των χρηματοοικονομικών αναγκών του κράτους τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης του ελλείμματος 

και της ανακύκλωσης του χρέους που έχει οριστεί για αποπληρωμή. Η πανδημία Covid-19 ώθησε το Ισραήλ σε διψήφιο 

δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο θα φθάσει περίπου το 12% -13% του ΑΕΠ, ή περισσότερο από 150 δις. σέκελ.  

Μόνο αυτήν την εβδομάδα, για παράδειγμα, το κράτος συγκέντρωσε 250 εκατομμύρια ευρώ για εξίμισι χρόνια με επιτόκιο 

1,5%. Την περασμένη εβδομάδα το κράτος εξέδωσε δύο ομόλογα. Το πρώτο για 950 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια με 

μηδενικό επιτόκιο και το δεύτερο για 16 δισεκατομμύρια ευρώ με 0,315% επιτόκιο, ενώ στις 15 Ιουλίου το κράτος είχε εκδώσει 

άλλα δύο ομόλογα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για δύο χρόνια με μηδενικό επιτόκιο και 350 εκατομμύρια ευρώ πάνω από 49 

έτη με τόκο 2% ετησίως αντιστοίχως. 

Σε ένα κανονικό δημοσιονομικά έτος, το Ισραήλ προβαίνει σε αύξηση των αναγκών του και συνεπώς του χρέους σε ξένο 

νόμισμα, μία φορά τον Ιανουάριο, το οποίο και ανακοινώνεται στα μέσα ενημέρωσης με λεπτομερές δελτίο τύπου. Στην αρχή 

της πανδημικής κρίσης, τα ομόλογα εκδόθηκαν και ανακοινώθηκαν δημοσίως, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου 100 ετούς 

ομολόγου του Ισραήλ με ετήσιο επιτόκιο 4,5%. Ο Υπουργός Οικονομικών και Γενικός Λογιστής του κράτους δεν έχασε την 

ευκαιρία να τονίσει ότι αυτά τα ομόλογα ήταν ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών στο Κράτος του Ισραήλ και της 

χρηματοοικονομικής του σταθερότητας. 

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, η συγκέντρωση χρημάτων πραγματοποιήθηκε πολύ μακριά από το κοινό και μόνο οι 

συναλλασόμενοι στις χρηματαγορές που έχουν πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών όπως αυτά του Bloomberg κατάφεραν να 

παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες. Η απουσία έκθεσης στα μέσα ενημέρωσης δημιουργεί ανησυχίες ότι το κοινό δεν 

γνωρίζει την κλίμακα του ενδιαφέροντος που θα χρειαστεί να αποπληρώσει τα επόμενα χρόνια. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Bank Hapoalim, Victor Bahar, οι δραστηριότητες αύξησης του χρέους στοχεύουν 

στην σχετική ελάφρυνση της πίεσης στην τοπική αγορά ομολόγων. Η αύξηση της έκθεσης στο εξωτερικό είναι πιο δαπανηρή 

για το κράτος λόγω του κόστους μετατροπής σεκέλ σε ξένο νόμισμα, αλλά εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Ανέφερε ότι 

μέσω της αύξησης του χρέους στο εξωτερικό, το κράτος μειώνει το βάρος στην εγχώρια αγορά και είναι πιο αποτελεσματικό 

επειδή υπάρχει κατακερματισμός ή διαχωρισμός μεταξύ των αγορών. 

                                                                                                                                                                               συνέχεια σελ. 4 



 

 

σελ. 3 Τεύχος 8ο 1–31/8/2020 

Μελέτη αγοράς οινοπνευματωδών ποτών στο Ισραήλ 

 

Αναρτήθηκε στον ιστοχώρο Agora, στην οικεία ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ, μελέτη αγοράς κλάδου οινοπνευματοδών ποτών στο 

Ισραήλ προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ελλάδα, που θα επιθυμούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλία εξαγωγής 

των προϊόντων τους στο Ισραήλ. 

Ο ισραηλινός αμπελώνας οπωσδήποτε χαρακτηρίζεται ως μεσογειακός. Με μακρά και ξηρά καλοκαίρια, μικρούς 

υγρούς χειμώνες, ακόμα και χιόνι σε υψηλότερες περιοχές που καλλιεργούνται αμπέλια (Γκολάν), μέχρι συνθήκες ερήμου 

στο βόρειο τμήμα της ερήμου Νεγκέφ. Τα εδάφη είναι ηφαιστιακά στο νότο, αμμώδη και κόκκινα στην μεσογειακή 

παραλιακή ζώνη, καθώς και ασβεστολιθικά. Ο αμπελώνας εκτείνεται σε 5.500 εκτάρια (13.585 στρέμματα και παράγει 

60.000 τόνους σταφύλια ετησίως οι οποίοι αποδίδουν παραγωγή πάνω από 40 εκατομμύρια φιάλες. Η κατά κεφαλήν 

κατανάλωση οίνου δεν ξεπερνά τα 0,13 λίτρα ετησίως. Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ η κατανάλωση σε 

κατά κεφαλή λίτρα αλκοολούχων στο Ισραήλ επιμερίζεται ως ακολούθως: γενικός μέσος όρος 2,74, μπύρα 1,32, οίνοι 

0,13, αποστάγματα 1,24, λοιπά 0,06. Είναι σαφές ότι ολοένα και περισσότερο αυξάνει η κατανάλωση προϊόντων μπύρας 

και αποσταγμάτων παρά οίνων. Σημειώνεται ότι στο Ισραήλ επίσης υπάρχουν σημαντικές βιομηχανίες μπύρας, αλλά 

ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι εισαγωγές.  

Υπάρχουν συνολικά 250 οινοποιία εκ των οποίων περίπου εβδομήντα είναι εμπορικά. Τα δέκα μεγαλύτερα οινοποιεία 

παράγουν πάνω από 90% της παραγωγής. Οι εξαγωγές, οι οποίες αυξάνονται κάθε χρόνο, είναι πάνω από 40 εκατ. 

δολ. Πάνω από το 55% των εξαγωγών προωθούνται στη Βόρεια Αμερική, περίπου το 35% στην Ευρώπη και το υπόλοιπο 

στην Αμερική, ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό και προς την Άπω Ανατολή.  Το 20% της παραγωγής εξάγεται. Οι εξαγωγές 

συνολικά το 2019 ήταν 50 εκ. $ και 55% είχαν προορισμό τη Β. Αμερική, το 35% τη Δ. Ευρώπη.  

 

 

 

Είναι σαφές από τα στοιχεία εξέλιξης της κατανάλωσης ότι η ανοδική πορεία και μάλιστα με ρυθμούς άνω του 5% θα 

εξακολουθήσει σταθερά. Είναι αξιοσημείωτο ότι το α΄τρίμηνο του 2020, το οποίο ήταν περίοδος όπου η οικονομική 

δραστηριότητα είχε αναστελεί ένεκα της πανδημίας του κορωνοιού, η κατανάλωση αλκοολούχων αυξήθηκε κατά 8% και 

ειδικώς των προϊόντων ζύθου κατά 11%. Σημειώνεται ότι η κατανάλωση επικεντρώθηκε κυρίως σε αγορές από σούπερ 

μάρκετ και τοπικά καταστήματα. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, η αύξηση των 

εισαγωγών των οινοπνευματωδών προϊόντων ήταν το α΄τρίμηνο του 2020 κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2019. 

Οι εισαγωγές οινοπνευματωδών διατηρούν σημαντικό ρυθμό αύξησης που το 2017 έφτασε το 23,6%, το 2018 το 6,8% και 

το 2019 το 9,7%. Οι εισαγωγές ανήλθαν το 2019 σε 237,5 εκ. $ με την Ελλάδα να αποσπά μονάχα 1,9 εκ. $.  

Η Ολλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση ένεκα εξαγωγών προϊόντων μπύρας, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία αποσπούν το 90% 

των εισαγωγών οίνων. Η θέση της Ελλάδος είναι εξαιρετικά χαμηλή και είναι χαρακτηριστικό ότι στην κατηγορία οίνων 

υπολείπεται και της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Πολωνίας. Οι εξαγωγές της 

Ελλάδος το 2019 μειώθηκαν κατά 13%, παρότι τόσο οι εξαγωγές των χωρών της ΕΕ αυξήθηκαν, στην κατηγορία των 

αλκοολούχων αυξήθηκε κατά 12%. Σημειώνεται ότι η Ιταλία επίσης κατέγραψε μείωση 11%, ενώ η Ολλανδία κατέγραψε 

αύξηση 21% (λόγω αύξησης των προϊόντων ζύθου) και οι εξαγωγές της Γαλλίας συνολικά των αλκοολούχων αυξήθηκαν 

κατά 12,6% (ειδικά των οίνων ήταν 3,2% αυξημένοι) Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση κατά 48% των εξαγωγών αλκοολούχων 

της Βουλγαρίας που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε προϊόντα ζύθου που ανήλθαν σε 1,7 εκ. $ το 2019 από 444 χιλ $ το 

2018.  
Οι κύριοι εισαγωγείς κρασιών στο Ισραήλ είναι επί του παρόντος οι εταιρείες Shaked και Hakerem. Τα χαρτοφυλάκια τους 

είναι μεγάλα που περιέχουν πολλές διεθνείς μάρκες. Ωστόσο, οι εστιάτορες θα χαρούν να έχουν εναλλακτικές λύσεις και οι 

πελάτες τους θα απολαύσουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι νέο. 

Η Hacarem Spirits Ltd. είναι ο κορυφαίος Ισραηλινός εισαγωγέας κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών, με έδρα το 

Ισραήλ το 1921. Η Hacarem είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία διαχειρίζεται σήμερα η τέταρτη γενιά της ιδρυτικής 

οικογένειας Epstein. 

Η εταιρεία Shaked, που ιδρύθηκε το 1985, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με 30 χρόνια εμπειρίας στην εισαγωγή, εμπορία 

και διανομή κρασιών από το Ισραήλ και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια, η σειρά προϊόντων της εταιρείας έχει επεκταθεί για 

να συμπεριλάβει κορυφαίες ποιοτικές μάρκες από όλο τον κόσμο. 

 

Μπορείτε να βρείτε το σύνολο της έρευνας αγοράς στην ιστοσελίδα :  www.agora.mfa.gr 

 

Εξαγωγές Ισραήλ εκ. $ 2019 2018 2017 2016 

Σύνολο 58514,2 61951,4 61151,5 60573,2 

Οινοπνευματώδη 760,7 821,4 728,7 691,0 



 

 

συνέχεια από σελ. 2 

Το γεγονός ότι το χρέος αυξάνεται «κάτω από το ραντάρ» επιτρέπει στο κράτος να μειώσει το επίπεδο 

συμμετοχής Ισραηλινών επενδυτών που τείνουν να αγοράσουν το χρέος στη δευτερογενή αγορά. 

Η εκτίμηση των κεφαλαιαγωρών είναι ότι από την κρατική προοπτική, εάν οι Ισραηλινοί επενδυτές 

θα αγοράσουν λιγότερο χρέος σε ξένο νόμισμα, αυτό θα αποδεσμεύσει και θα αυξήσει τη ζήτηση για 

κρατικό χρέος στην εγχώρια αγορά. Η συγκέντρωση κεφαλαίων στο εξωτερικό χωρίς μεγάλη 

δημοσιότητα φαίνεται ότι λειτουργεί καλύτερα και δεν αναταράσσει τις αγορές. 

Το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του, μετά από ερωτήσεις τοπικών ΜΜΕ ανέφερε ότι 

υπάρχουν συνεχείς δραστηριότητες ρουτίνας για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, τις οποίες έχει 

αναλάβει ο Γενικός Λογιστής του κράτους, χρησιμοποιώντας σειρά μέσων για τη χρηματοδότηση του 

ελλείμματος το 2020, το οποίο, όπως είναι γνωστό, αναμένεται να διευρυνθεί λόγω της κρίσης του 

κοροναϊού. 

Σημειώνεται ότι ήδη αναφέρεται από κυβερνητικούς κύκλους ως ενδεχόμενο προ των ισραηλινών 

διακοπών του Σεπτεμβρίου να υπάρξει νέα παρέμβαση εκ μέρους του Πρωθυπουργού με απευθείας 

επιδοτήσεις στους ισραηλινούς πολίτες. Ήδη με πρόσφατη κυβερνητική παρέμβαση, η οποία άρχισε 

να εφαρμόζεται μόλις από την παρελθούσα Πέμπτη, αποφασίστηκε η διανομή 6,5 δισ σέκελ, καθώς 

κάθε πολίτης έλαβε 750 σέκελ και οι οικογένειες θα λάβουν 500 σέκελ για κάθε παιδί, έως και 

τέσσερα παιδιά και 300 σέκελ για κάθε επιπλέον.  

 

 

             σελ. 4  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

3 Daniel Frisch, Tel Aviv 

Τηλέφωνο : (+972) -03-6094981, 

6953060 

e-mail : ecocom-telaviv@mfa.gr 

https://agora.mfa.gr/index.html 

Πρεσβεία Τελ Αβίβ 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        

         Το Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ είναι 

στη διάθεση των επιχειρήσεων που  

επιδιώκουν την προώθηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών τους στην 

αγορά του Ισραήλ.  

        Παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και 

τυχόν παρατηρήσεις σας. 

Εξελίξεις σε Χρηματιστήριο Τελ-Αβίβ 

 

Το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ (TASE: TASE) ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου την παρουσίαση για πρώτη φορά στο Ισραήλ μιας κεντρικής 

πλατφόρμας δανεισμού τίτλων Blockchain, μιας καινοτόμου και πρωτοποριακής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.  

Προς το παρόν δεν υπάρχει κεντρική πλατφόρμα δανεισμού τίτλων στην ισραηλινή αγορά. Το Securities Lending εκτελείται επί του παρόντος με τη χρήση 

διατραπεζικών μηχανισμών εντός και, εάν είναι απαραίτητο, εκτός των ορίων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ως αποτέλεσμα, η αγορά δεν έχει αξιοποιηθεί 

πλήρως για να ικανοποιήσει τις πιθανές ανάγκες των οικονομικών παραγόντων. 

Αυτή η πλατφόρμα αιχμής θα μεταμορφώσει την αγορά δανεισμού τίτλων στο Ισραήλ, επιτρέποντας τον άμεσο δανεισμό μεταξύ όλων των σημαντικών 

χρηματοοικονομικών φορέων. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ενιαία θυρίδα για όλες τις δραστηριότητες δανεισμού τίτλων, επιτρέποντας την πρόσβαση σε 

μεγαλύτερους όγκους κινητών αξιών σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, ακόμη και σε βραχυπρόθεσμες θέσεις. 

Τον Μάρτιο του 2020, τα μέλη της TASE είχαν πρόσβαση σε ένα αρχικό περιβάλλον δοκιμών, προκειμένου να δοκιμάσουν τις συναλλαγές δανεισμού στη 

νέα πλατφόρμα και να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ώστε να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της σε καθημερινή βάση συναλλαγών. 

Η χρήση της Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού (DLT) ως βάση αυτής της νέας πλατφόρμας συναλλαγών θα αξιοποιήσει ορισμένα από τα κύρια 

πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά του blockchain, όπως άμεσες συναλλαγές peer-to-peer, Smart Contract και βελτιωμένη ασφάλεια μέσω της παροχής 

δυνατότητας αμετάβλητου. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο blockchain δεν μπορούν να χειραγωγηθούν ή να αλλάξουν - είναι αμετάβλητα. Οι 

πληροφορίες που προστέθηκαν σε ένα blockchain περιέχουν μια μοναδική περίληψη του προηγούμενου μπλοκ, διασφαλίζοντας ότι οι συναλλαγές δεν 

μπορούν να επεξεργαστούν ή να διαγραφούν, εκτός εάν επιτευχθεί συναίνεση από κόμβους στο δίκτυο. Ωστόσο, εν μέσω αυτής τηςπαραδοχής, υπάρχει μια 

σημαντική διάκριση. Με συμφωνία των συμμετεχόντων στο δίκτυο, οι πληροφορίες για ένα blockchain μπορούν να αλλάξουν, οδηγώντας σε ευπάθειες σε 

αυτό που θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ως ένα αδιαπέραστο σύστημα.  

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να ωφελήσουν το TASE, τους θεματοφύλακες αξιών και τους πελάτες τους μειώνοντας το κόστος, αυξάνοντας την ασφάλεια 

και επιτρέποντας στην αγορά να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές της. 

Η Orly Grinfeld, επικεφαλής του τομέα εκκαθάρισης τίτλων στο TASE δήλωσε ότι το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ είναι υπερήφανο για την παρουσίαση 

αυτής της πρώτης κατηγορίας δανεισμού, μιας ασφαλούς, τεχνολογίας αιχμής και εξελιγμένης πλατφόρμας. Η τεχνολογία Blockchain θα παρουσιάσει ένα 

νέο επίπεδο ασφάλειας για το δανεισμό τίτλων και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη συναλλαγών βάσει αυτής της νέας πλατφόρμας. Τόνισε ότι το TASE είναι 

παγκόσμιος ηγέτης της χρηματοοικονομικής καινοτομίας και επιδιώκει στρατηγικά την τεχνολογική πρόοδο της κεφαλαιαγοράς. Σκοπός είναι να 

διαμορφωθούν συνθήκες προσέλκυσης του παγκόσμιου κεφαλαιακού δυναμικού που αναζητά νέες μορφές συναλλαγών με ασφάλεια και ταχύτητα.  

Οι εκτιμήσεις για την αξία των συναλλαγών που θα διακινούνται μέσω της νέας πλατφόρμας για το μεσοπρόθεσμο διάστημα των επομένων δύο ετών από 2 

μέχρι 3 δις $. Σημειώνεται ότι η παγκόσμια αγορά blockchain ανέρχεται στην τρέχουσα φάση σε 39,7 δις $.  



 

 

             σελ. 5  Τεύχος 8ο  1-31/8/2020 

Προοπτική ανάπτυξης οικονομικών σχέσεων Ισραήλ-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

 

Το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) δεν έχουν ακόμη επίσημους διπλωματικούς δεσμούς, αλλά, ανεπίσημα, διατηρούν μια εκτεταμένη οικονομική σχέση 

μεταξύ τους. Σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών του Ισραήλ, περίπου 200 ισραηλινές εταιρείες εξάγουν ήδη προϊόντα στα ΗΑΕ. Αυτές οι εταιρείες προέρχονται 

από διαφορετικές βιομηχανίες, κυρίως στους τομείς του ιατρικού εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της εθνικής ασφάλειας.  

Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών γίνεται μέσω θυγατρικών που εγκαθιδρύονται σε τρίτη χώρα, συνήθως στις Η.Π.Α. ή στην Ευρώπη, καθιστώντας δύσκολη την ακριβή 

εικόνα της έκτασης των ισραηλινών εξαγωγών στα ΗΑΕ. Τα προϊόντα που εξάγονται είναι τελικά προϊόντα που δεν χρειάζονται συνήθη συντήρηση, η οποία δεν θα 

μπορούσε να παρασχεθεί χωρίς άμεσους δεσμούς μεταξύ των χωρών, ή τέτοια που μπορούν να συντηρηθούν πλήρως από τον πελάτη, μόλις αγοραστούν. 

Μόλις δημιουργηθούν δεσμοί, σύμφωνα με τη συμφωνία για τη εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 

Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Πέμπτη, η Ένωση Κατασκευαστών του Ισραήλ πιστεύει ότι θα είναι ευκολότερο για τις ισραηλινές εταιρείες να εξάγουν απευθείας στα 

ΗΑΕ. Αυτό θα σήμαινε ότι οι εταιρείες δεν θα εξαρτώνται πλέον από εταιρείες μεσολαβητές σε τρίτη χώρα και θα έχουν την επιλογή να παρέχουν συνεχή υποστήριξη για 

τα προϊόντα τους. 

"Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συμφωνία θα επεκτείνει τους μέχρι τώρα ανεπίσημους εμπορικούς δεσμούς με τα ΗΑΕ και θα επιτρέψει την εξαγωγή πρόσθετων προϊόντων, 

όπως φάρμακα, για τα οποία η χώρα προέλευσης πρέπει να φέρει σαφή σήμανση", δήλωσε ο Ron Tomer, πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών του Ισραήλ. 

Η νέα σχέση των δυο χωρών θα είναι επωφελής όχι μόνο για παραγωγούς που ήδη συνεργάζονται με τα ΗΑΕ. Διάφορες νεοσύστατες ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν 

επίσης δεσμούς με τη συγκεκριμένη χώρα του Περσικού Κόλπου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εταιρεία διαχείρισης σχέσεων κοινότητας, με έδρα το Ramat Gan (η 

Insights Powering Collective Thinking Ltd.), η οποία συνεργάζεται με τη μοναρχία του Ντουμπάι, μία από τις επτά συστατικές μοναρχίες που απαρτίζουν τα ΗΑΕ, εδώ και 

έξι μήνες χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί δημοσίως. Η Insights Powering Collective Thinking Ltd. λειτουργεί μια πλατφόρμα συσπείρωσης της κοινότητας ώστε να παρέχεται 

αμφίδρομη πληροφόρηση από τους πολίτες στις αρχές του Ντουμπάι.  

Πρόκειται για την πέμπτη κυβερνητική συμφωνία που η Insights Powering Collective Thinking Ltd. έχει υπογράψει με κυβερνητικό φορέα, μετά το Ισραήλ, τη Γερμανία, 

την Αυστρία και τις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι και οι πέντε συμφωνίες δεν είχαν δημοσιοποιηθεί. 

 Παρά το γεγονός ότι το Ντουμπάι γνώριζε ότι επρόκειτο για μια ισραηλινή εταιρεία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της Insights Powering Collective Thinking Ltd. 

κ. Alon, ουδέποτε τέθηκε κάποιο ζήτημα.  

 Η σκέψη συνεργασίας με τα ΗΑΕ αποτελούσε πάντοτε επιδίωξη για πολλές εταιρείες στο Ισραήλ, λόγω κυρίως του υπερβολικού πλούτου της χώρας, ανέφερε ο κ. Alon, 

ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι τιμές που προσφέρθηκαν δεν ήταν διαφορετικές από αυτές που δόθηκαν και από άλλες χώρες.  

Παράλληλα, σε δημοσιεύματα του ισραηλινού τύπου, έρχονται στη δημοσιότητα περιπτώσεις ισραηλινών επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, ορισμένες 

εδώ και δέκα έτη, δίχως ουδέποτε να είχε γνωστή η προέλευσή της. Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα πρόκειται κυρίως για ισραηλινές επιχειρήσεις τεχνολογίας, οι 

οποίες μάλιστα μερικές φορές επέλεξαν την δραστηριοποίησή τους μέσω τριγωνικών σχημάτων μέσω ΗΠΑ.  

Αντιστοίχως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, φαίνεται ότι δεν επικρατεί η ίδια κατάσταση, καθώς ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα, 

χωρίς μάλιστα να αποκρύπτουν την προέλευσή τους. Η κορυφαία εταιρεία κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ η Check Point, δεν διστάζει να αναφέρει στην επίσημη 

ιστοσελίδα της τα στοιχεία του Γραφείου που τηρεί στο Ντουμπάι. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα ΗΑΕ εδώ και δέκα έτη.  

Ισραηλινοί οικονομικοί φορείς εμφανίζουν ιδιαίτερη ενεργητικότητα ενόψει της αναβάθμισης των διπλωματικών σχέσων με τα ΗΑΕ έχοντας υπόψη ότι αυτά αποφάσισαν 

να επενδύσουν 250 εκατ. δολ. σε νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας το 2019. Ήδη 150 εκατ. δολ. από αυτά διατέθηκαν στο Hub71, μια κυβερνητική εταιρεία 

επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η προοπτική διαμόρφωσης επενδυτικών εισροών σε ισραηλινές επιχειρήσεις που ηγούνται στον τομέα της καινοτομίας έχει κινητοποιήσει το 

οικοσύστημα καινοτομίας του Ισραήλ.  

Παράλληλα ορισμένοι τομείς της οικονομίας στους οποίους ισραηλινοί οικονομικοί παράγοντες προσβλέπουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των εμιρατινών επενδυτών 

είναι η κυβερνοασφάλεια και η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, οι έξυπνες πόλεις, καθώς και τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενέργεια, το νερό και την αγροτική 

οικονομία. 


