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Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία στο περιθώριο των εγκαινίων να συνομιλήσει με τον Υπουργό
Τουρισμού του Ισραήλ, Yariv Levin, όπου συμφώνησαν στην ανάγκη σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών
στον τομέα του τουρισμού. Ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε και με άλλα στελέχη του Υπ. Τουρισμού Ισραήλ και
συμφωνήθηκε να δωθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη συνεργιών που θα αναδείξουν το τουριστικό προϊόν των δυο
χωρών σε σχέση και με την πολιτιστική κληρονομία που μοιράζονται οι δυο χώρες.



Μέτρα προστασίας
του πληθυσμού και σελ. 5
επιπτώσεις ένεκα
του κορονοϊού στο
Ισραήλ

Η Έκθεση συγκέντρωσε δρώντες από διάφορες τουριστικές βιομηχανίες τόσο του Ισραήλ όσο και άλλων χωρών.
Συμμετέσχον εταιρείες που προωθούν τον εγχώριο τουρισμό, εισερχόμενο τουρισμό καθώς και ταξιδιωτικοί πράκτορες
και δημόσιοι φορείς που προωθούν τον εξερχόμενο τουρισμό. Στην Έκθεση συμμετείχε ειδικότερα ένα ευρύ φάσμα
Ισραηλινών εκθετών: τουριστικές ενώσεις από όλη τη χώρα, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης
αυτοκινήτων, ναυτιλιακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρουαζιέρας, προμηθευτές, υπηρεσίες και αξιοθέατα
διαφόρων τύπων στον τομέα του τουρισμού. Στο περιθώριο της Έκθεσης διοργανώθηκαν θεματικές εκθέσεις,
συνέδρια, παρουσιάσεις και πρόγραμμα για ταξιδιωτικούς πράκτορες, κατά τη διάρκεια των οποίων εκατοντάδες
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από όλο τον κόσμο προωθούν το Ισραήλ ως τουριστικό προορισμό.



Ετήσια Έκθεση για
οικονομία
του
σελ. 4
Ισραήλ

Στο κεντρικό εκθεσιακό κέντρο του Τελ Αβίβ, έλαβε χώρα στις 11-12 Φεβρουαρίου 2020 η 26
Διεθνής Έκθεση που αφορά την αγορά και το τουριστικό προϊόν κυρίως των χωρών της Μεσογείου. Η φετινή 26η
διοργάνωση συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριοθμό εκθετών καθώς έφτασε τους 570 εκθέτες σε σχέση με 440 το 2018.
Οι συμμετοχές προήλθαν από 56 χώρες και κάλυψαν 207 περίπτερα. Μεταξύ των αντιπροσωπειών που συμμετείχαν
φέτος ήταν η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες, οι Μαλδίβες, το Βιετνάμ και πολλές άλλες.
Στην εναρκτήρια εκδήλωση της τουριστικής έκθεσης, στις 11 Φεβρουαρίου παρέστη και ο έλληνας Υπουργός
Τουρισμού κ. Χ. Θεοχάρης. Στην εορταστική τελετή κοπής κορδέλας για την επίσημη έναρξη της έκθεσης παρέστη ο
Υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ κ. Yariv Levin, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Τουρισμού, Αμίρ Χάλεβι, ο
Γενικός Διευθυντής της El Al Gonen Ussishkin, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων του Ισραήλ, Αμίρ Χαϊέκ, ο
πρόεδρος του σωματείου εισερχόμενων τουριστικών πρακτόρων του Ισραήλ, Danny Amir και οι διοργανωτές της
Έκθεσης και βασικοί χρηματοδότες Eyal Shmueli και Lior Gelfand.. Στα εγκαίνια της Έκθεσης συμμετείχαν δεκάδες
αξιωματούχοι, ενώ φέτος καταγράφηκε υψηλό στη συμμετοχή διαπιστευμένων πρέσβεων στο Ισραήλ φθάνοντας τους
23.

Στην Έκθεση συμμετείχε και την φετινή χρονιά ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, με δικό του περίπτερο, το οποίο
ανέλαβαν να υποστηρίξουν και να διευθετήσουν στελέχη του Οργανισμού που αφίχθησαν εξ΄ Ελλάδος προς το σκοπό
αυτό και προκειμένου συνδράμουν το εδώ Γραφείο ΕΟΤ Τελ Αβίβ.
Στο περίπτερο εκπρόσωποι των 12 Περιφερειών της Ελλάδος (δεν συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για
εσωτερικούς οργανωτικούς λόγους) καθώς και άλλοι 12 ξεχωριστοί Εκθέτες (ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχιακές
μονάδες, ο Δήμος Σκιάθου, ο Δήμος Θάσου, ο Δήμος Ρόδου, ο Δήμος Κέας και ο Δήμος Καρπάθου). Επίσης περίπτερο
είχε και το εδώ Γραφείο της Aegean Airlines. Σημειώνεται ειδικώς ότι στην Έκθεση παρέστησαν ο Περιφερειάρχης
Ηπείρου κ. Καχριμάνης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Σπανός. Στο πλαίσιο Εκθέσεως ο Γενικός
Γραμματέας ΕΟΤ κ. Φραγκάκης βράβευσε τον προπονητή Μακάμπι Τελ Αβίβ κ. Σφαιρόπουλο, ο οποίος χαίρει υψηλής
δημοφιλίας στο Ισράηλ που αντανακλά και στην εικόνα Ελλάδος.
Ο Υπουργός κ. Θεοχάρης επισκέφθηκε και τις δυο ημέρες το περίπτερο ΕΟΤ και συνομίλησε με όλους τους έλληνες
εκθέτες αλλά και ισραηλινούς που προσήλθαν για να ενημερωθούν για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Ο κ. Υπουργός
παραχώρησε συνεντεύξεις σε αρκετούς ισραηλινούς δημοσιογράφους του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
Σημειώνεται εν προκειμένω η συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Τουρισμού στο i24news, ένα από τα
μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ και στον δημοφιλή δημοσιογράφο Owen Alterman. Ο κ. Υπουργός
ανέφερε ότι ο αριθμός των Ισραηλιτών τουριστών αυξάνεται κάθε χρόνο με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ υπάρχει η
δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του αριθμού αυτού μέσω της ανάδειξης νέων προορισμών, του τουρισμού εμπειριών
και υψηλών εισοδημάτων. Όπως δήλωσε σχεδόν ένα εκατομμύριο Ισραηλινοί έκαναν διακοπές το 2019 στη χώρα μας,
ενώ στόχος μας είναι η προσέλκυση ακόμα περισσότερων τουριστών, καθώς και η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών. Το Ισραήλ, τόνισε, είναι ανερχόμενη δύναμη στις τουριστικές εισροές στη χώρα μας και οι Ισραηλινοί
αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να επενδύσουν σε αυτήν. Ο κ. Υπουργός πριν αποχωρήσει από την Έκθεση εξέφρασε
την ικανοποίηση για την Έκθεση και τους έλληνες εκπροσώπους του κλάδου και ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει
follow up στις επαφές που έγιναν ώστε να μην χαθεί η εξαιρετική συγκυρία για τον ελληνικόι τουρισμό.
Στις 13 Φεβρουαρίου από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Renaissance του Τελ
Αβίβ, ημερίδα του ΕΟΤ στην οποία οι εκπρόσωποι ελληνικών τουριστικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, είχαν τη
δυνατότητα να παρουσιάσουν το τουριστικό προϊόν που προσφέρουν και να συναντηθούν με επαγγελματίες
εκπροσώπους εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού του Ισραήλ.
Ειδικότερα περίπου 50 έλληνες επαγγελματίες συναντήθηκαν με περίπου 40 ισραηλινούς ομολόγους τους και
πραγματοποιήθηκαν αρκετές Β2Β συναντήσεις. Εν προκειμένω σημειώνεται ότι Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ προώθησε σε
Γραφείο ΕΟΤ Τελ Αβίβ λίστα με στοιχεία 1137 επαγγελματιών κλάδου τουρισμού του Τελ Αβίβ, Τα στοιχεία αυτά
ήταν σημαντικά για την προσέλκυση των κατάλληλων επαγγελματιών τουρισμού.

σελ. 2

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Το Ισραήλ στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως αναφορικά με το κόστους διαβίωσης
Το Ισραήλ κατέλαβε την 8η θέση στον κατάλογο των πλέον ακριβότερων χωρών παργκαοσμίως σύμφωνα εμ τον δείκτη που
δημοσιεύει ετησίως το περιοδικό CEOWORLD. Το Ισραήλ κατατάσσεται πάνω από χώρες όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ
Κονγκ (9), η Γαλλία (14), το Βέλγιο (18) και οι ΗΠΑ (20), οι οποίες έχουν χαμηλότερο κόστος ζωής.
Για να καθορίσουν την θέση της κάθε χώρας, οι ερευνητές που συνέταξαν την εν λόγω έρευνα βασίστηκαν στα
μακροοικονομικά δεδομένα που καταγράφονται σε οικονομικές εκθέσεις που δημοσιοποιούν οι Διεθνείς Οργανισμοί και
Ινστιτούτα Οικονομικών Ερευνών καθώς και μέσα ενημέρωσης. Οι βαθμολογίες βασίζονται σε πέντε σημαντικές μετρήσεις: το
κόστος ζωής, το ενοίκιο, τα είδη παντοπωλείου, το φαγητό και την αγοραστική δύναμη. Το Ισραήλ σημείωσε μια εξαιρετικά
υψηλή βαθμολογία 81,15 μονάδων. Ως σημείο αναφοράς για αυτόν τον δείκτη καθορίστηκε σε σύγκριση με την πόλη της Νέας
Υόρκης, η οποία έλαβε βαθμολογία βάσεως 100. Τούτο σημαίνει ότι μια χώρα με βαθμολογία κάτω από 100 είναι φθηνότερη
από τη Νέα Υόρκη, ενώ πάνω από 100 είναι πιο ακριβή. Οι φθηνότερες χώρες που καταγράφονται σύμφωνα με τον εν λόγω
δείκτη είναι: το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η Ινδία, η Συρία, το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιζιστάν και η Τυνησία.
Σημειώνεται ότι και ο δημοσιευθείς προσφάτως δείκτης Numbeo καταγράφει το Τελ Αβίβ ως μια από τις πλέον ακριβότερες
πόλεις παγκοσμίως καθώς βρίσκεται στην 20η θέση των καταλόγου που διαμορφωθηκε και περιλαμβάνει 400 πόλεις. Ο δείκτης
έχει λάβει υπόψη του στοιχεία κόστους ζωής, ενοικίου, αγοραστικής δύναμης, δαπάνης για αγορά ειδών παντοπωλείου, δαπάνης
εστιατορίων και συνδυαστική δαπάνη ενοικίου και κόστους ζωής. Πρόκειται για ένα από τους πιο αξιόπιστους δείκτες που
χρησιμοποιούν και διεθνείς χρηματοοικονομικοί Οίκοι για να εξετάσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησεις επενδύσεων.
Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο κατάλογο η Χάιφα κατατάσσεται στην 31η θέση, η Αθήνα στην 209η και η Θεσσαλονίκη
στην 213η. Η Ζυρίχη καταγράφεται ως η ακριβότερη πόλη παγκοσμίως, ενώ το Τελ Αβίβ ξεπερνά την Κοπενγχάγη, Παρίσι,
Λουξεμβούργο, Βοστώνη και άλλες σημαντικές πρωτεύουσες ανεπτυγμένων χωρών.
Ειδικώς για το Ισραήλ κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία προκύπτει
επιπρόσθετη επιβάρυνση του κόστους ζωής των ολοένα αυξανόμενων αλλοδαπών στελεχών που απασχολούνται σε πολυεθνικές
και ισραηλινές επιχειρήσεις καινοτομίας λόγω της ολοένα αυξανόμενης ανατίμησης του σέκελ σε σχέση με το δολάριο και το
ευρώ.
Ειδικώς δε η υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το σέκελ, την τελευταία 5ετία, ανήλθε στο 19,15%, ενώ του δολαρίου ΗΠΑ ήταν
μονάχα 1,2%. Ο λόγος της διαφοράς υποτίμησης ευρώ με δολαρίου εξηγείται από τη σημαντική εισροή δολαρίων ΗΠΑ από
τους αμερικανο-ισραηλινούς οι οποίοι επενδύουν σε ακίνητα και άλλες υποδομές στο Ισραήλ και ενδεχόμενη διολίσθηση της
αξίας του νομίσματος θα απέτρεπε σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες ένα σημαντικό και δυναμικό κομμάτι των αποδήμων
της χώρας που διαμένουν στις ΗΠΑ ξαι στους οποίους προσβλέπει σταθερά κάθε κυβέρνηση για την στήριξη της οικονομικής
δραστηριότητας.

Μεταβολή ισοτιμίας € και $ σε σχέση με σέκελ
ΕΤΟΣ
ισοτιμία
$/σέκελ
% μεταβολής
ισοτιμία
€/σέκελ
% μεταβολής
Διαφορά %
μεταβολής
ισοτιμιας € - $
σε σχέση με
σέκελ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.56

3.88

3.84

3.599

3.597

3.564

-1.12

8.24

-1.04

-6.69

-0.06

-0.93

4.75

4.3

4.25

4.06

4.24

3.99

-0,9

-10.1

-1.46

-4.66

4.34

-6.37

0.2

-18.4

-0.42

2.04

4.3

-5.44

Σημειώνεται ότι ήδη και στην παρούσα, τρίτη κατά σειρά προεκλογική εκστρατεία εντός ενός έτους, το ζήτημα της υπερβολικής
αύξησης του κόστους ζωής απασχολεί το δημόσιο διάλογο, παρά το γεγονός ότι το σημαντικό διακύβευμα, διαχρονικά, στη
χώρα είναι η προοπτική επίλυσης του παλαιστιανιακού ζητήματος και η σχέση με το Ιράν. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο
αναδεικνύεται το ζήτημα της ανάγκης υιοθέτησης δημοσιονομικής πολιτικής συγκράτησης του κόστους διαβίωσης, καθώς παρά
τον υψηλό μέσο όρο εισοδήματος (3.500 ευρώ μέσος μηνιαίος μισθός) πολλά νοικοκυριά, τα οποία έχουν κατά μέσο όρο δυο
παιδιά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινής διαβίωσης.
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σελ. 3

Επαπειλούμενος εμπορικός πόλεμος Ισραήλ - Παλαιστινικής Αρχής
Παρότι τελικώς ήρθησαν στις 13 Φεβρουαρίου από αμφότερες τις πλευρές οι απογορεύσεις ροών εμπορίου, ο μήνας Φεβρουάριος έφερε
στα άκρα την κατάσταση καθώς η απαγόρευση της Παλαιστινιακής Αρχής στις εισαγωγές ισραηλινών μοσχαριών οδήγησε τον υπουργό
Άμυνας Bennett να ανταπαντήσει με μποϊκοτάζ. Η πρόσφατη επιδείνωση των διμερών εμπορικών σχέσεων ξεκίνησε όταν δύο ισραηλινά
φορτηγά, φορτωμένα με μοσχάρια, έφτασαν την περασμένη Κυριακή στον μεθοριακό τελωνειακό σταθμό Gilboa, από το Ισραήλ προς την
Παλαιστινιακή περοχή, προκειμένου να τον διασχίσουν και να μεταφέρουν το εμπόρευμά του. Ωστόσο οι υπεύθυνοι της Παλαιστινιακής
Αρχής του επέβαλλαν να γυρίσουν πίσω καθώς τους αρνήθηκαν την πρόσβαση μέσα στην ελεγχόμενη από αυτούς περιοχή. Την ίδια ημέρα,
πολλά φορτηγά γεμάτα με φρέσκα προϊόντα που καλλιεργούνται από παλαιστινίους αγρότες και προορίζονται για την ισραηλινή αγορά όταν
προσπάθησαν να περάσουν από τους μεθοριακούς σταθμούς Gilboa και Efraim είχαν αντίστοιχη συμπεριφορά από τους ισραηλινούς
υπευθύνους.
Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο στον ισραηλινο-παλαιστινιακό μικρής κλίμακος εμπορικό πόλεμο που ενδέχεται να εξελιχτεί σε πλέον
έντονο. Ο εμπορικός πόλεμος ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η Παλαιστινιακή Αρχή αποφάσισε ξαφνικά να εμποδίσει την
εισαγωγή μοσχαριών από το Ισραήλ. Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν εξήγησε αυτή την απόφαση. Κάποιοι στο Ισραήλ εκτίμησαν ότι πρόκειται
για ένα γενικό μποϊκοτάζ των ισραηλινών βοοειδών, αλλά η πιο ευρέως διαδεδομένη άποψη ήταν ότι η Παλαιστινιακή Αρχή ενεργούσε προς
όφελος των Παλαιστινίων εμπόρων βοοειδών, οι οποίοι προτιμούν να εισάγουν τα ζώα, να προβαίνουν στην πάχυνσή τους και να τα πωλούν
με τεράστια κέρδη. Οποιοσδήποτε και να είναι ο λόγος, η απαγόρευση της Παλαιστινιακής Αρχής δημιούργησε οικονομική κρίση σε
εκατοντάδες ισραηλινά αγροκτήματα που είχαν βρεθεί με σημαντικό απόθεμα προϊόντων, δηλαδή εκατοντάδες μη πωληθέντα μοσχάρια που
έπρεπε να ταΐσουν και να φροντίσουν, με κόστος 300 σέκελ (80 ευρώ) το μήνα. Ακόμη χειρότερα, αναγκάστηκαν να απωλέσουν πωλήσεις
ύψους χιλιάδων σέκελ ανά κεφάλι βοοειδούς. Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα καθώς ισραηλινά βοοειδή
αποτιμοώνται με 150.000 σέκελ (40.000 € περίπου) το κεφάλι κατά την πώλησή τους στην περιοχή της Παλαιστινιακής Αρχής αποφέροντας
συνολικά ετήσια έσοδα ύψους 800 εκατ. σέκελ. (210 εκ. € περίπου).
Μετά την απαγόρευση, οι κτηνοτρόφοι που ασχολούνται ειδικώς με τα βοοειδή, πιέζουν την ισραηλινή κυβέρνηση καθώς ισχυρίζονται ότι
πολλές κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης και θα καταρρεύσουν εάν η η Παλαιστινιακή Αρχή δεν αλλάξει
πολιτική. Ο υπουργός Οικονομικών Moshe Kahlon, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής, προσπάθησε
να λύσει την κρίση προσφέροντας βοήθεια για την αντιμετώπιση άλλων οικονομικών ζητημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για την
Παλαιστινιακή Αρχή ως δέσμη μέτρων ανταλλαγής, αλλά η προσπάθειά του κατέστη άγονη.
Στο τέλος του περασμένου έτους, η Πολιτική Διοίκηση του Ισραήλ ενεπλάκη στο ζήτημα με αποτέλεσμα την μερική άρση της απαγόρευσης
για ένα μήνα. Αυτό παρείχε στους κτηνοτρόφους ένα μικρό περιθώριο αντιμετώπισης της δυσμενούς για αυτούς κατάστασης, πριν επανέλθει
η πλήρης απαγόρευση. Οι ισραηλινοί κτηνοτρόφοι ισχυρίζονται ότι οι παλαιστίνιοι κρεοπώλες δεν είναι ευχαριστημένοι με την απαγόρευση
καθώς αναγκάζονται να αγοράζουν κρέας σε υψηλότερες τιμές από τους παλαιστίνιους εισαγωγείς από ό, τι θα πλήρωναν για ισραηλινούς
μόσχους. Σημειώνουν δε ότι προτιμούν το ισραηλινό προϊόν για λόγους ποιότητας και υγείας.
Προσφάτως το λόμπυ των ισραηλινών κτηνοτρόφων επανήλθε με πιέσεις προς τον Υπουργό Άμυνας Naftali Bennett, ο οποίος επέβαλε
απαγόρευση από την περασμένη Κυριακή για εισαγωγές παλαιστινιακών γεωργικών προϊόντων στο Ισραήλ. Όπως ανέφερε ο κ. Bennett,
λίγους μήνες πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, οι εισαγωγές μόσχων ξαφνικά σταμάτησαν εντελώς. Παρότι ξεκίνησε διάλογος για ένα
μήνα που οδήγησε στην επανεκκίνησή τους, στη συνέχεια σταμάτησαν ξανά, σχεδόν ολοσχερώς. Η εξέλιξη αυτή, ανέφερε, προκαλεί
αρνητικές επιπτώσεις σε μια σημαντική βιομηχανία και εκατοντάδες κτηνοτροφικές μονάδες και συναφή αγροκτήματα θα καταρρεύσουν. Ο
κ. Bennett υποστήριξε ότι είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς για επιχειρηματικές και εμπορικές σχέσεις, αλλά ένα μποϊκοτάζ θα πρέπει να
απαντηθεί με μποϊκοτάζ. Υπογράμμισε με έμφαση δε ότι: «Η υπομονή μου έχει τελειώσει».
Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς απάντησε έντονα και αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσαν ότι θα επιβάλλουν
γενική
απαγόρευση
των
ισραηλινών
εισαγωγών
σε
περιοχές
που
διοικούνται
από
αυτούς.
Ο Bennett πιστεύει ότι εάν το Ισραήλ υιοθετήσει αποφασιστική στάση, οι εισαγωγές ισραηλινών μοσχαριών θα επαναληφθούν. Ωστόσο,
αξιωματούχοι του ισραηλινού Υπ. Άμυνας ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ έχει πολλά να χάσει σε έναν εμπορικό πόλεμο τέτοιας μορφής. Η
Παλαιστινική Αρχή είναι μια σημαντική αγορά για όλα τα είδη ισραηλινών αγροτικών προϊόντων και επεξεργασμένων τροφίμων.
Αξιωματούχοι του ισραηλινού Υπ. Άμυνας εκτιμούν ότι, σύμφωνα με στοιχεία από την Πολιτική Διοίκηση, το Ισραήλ πώλησε περίπου
150.000 τόνους αγροτικών προϊόντων αξίας 189 εκατ. δολ. πέρυσι, ενώ οι παλαιστίνιοι καλλιεργητές πούλησαν 62.000 τόνους αξίας περίπου
53 εκατ. δολ. στο Ισραήλ. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι θετικό για το Ισραήλ. Μια απαγόρευση θα πλήξει σκληρά τους Ισραηλινούς
καλλιεργητές επειδή δεν έχουν πουθενά αλλού να πουλήσουν τα προϊόντα τους, αλλά και οι παλαιστίνιοι θα καταστούν επίσης ζημιωμένοι. Η
γεωργία αποτελεί βασικό τμήμα της παλαιστινιακής οικονομίας, απασχολώντας 300.000 ανθρώπους ή το 15% του εργατικού δυναμικού της
Δυτικής Όχθης.
Το μποϊκοτάζ του Bennett εκτιμάται από οικονομικούς παρατηρητές δεν ταιριάζει με την ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς που ο ίδιος
πρεσβεύει, αναφέροντας ότι οι υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς υποτίθεται ότι δεν χρησιμοποιούν μποϊκοτάζ για να επιβάλλουν όρους
στους εμπορικούς εταίρους τους. Αλλά, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο Bennett, το μποϊκοτάζ των ισραηλινών μοσχαριών δεν ήταν
αποτέλεσμα επιλογής των καταναλωτών, αλλά επιβλήθηκε στους παλαιστίνιους από την Παλαιστινιακή Αρχή και αυτή η διαπίστωση του
δίνει το δικαίωμα να δράσει αναλόγως.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν λιγότερο δαπανηροί τρόποι από το μποϊκοτάζ τύπου tit-for-tat, όπως για παράδειγμα, η
αντιμετώπιση του δυοπώλιου των Tnuva και Dabah, που ελέγχουν την ισραηλινή αγορά κρέατος. Καμία από αυτές τις εταιρείες δεν
προμηθεύεται από ισραηλινούς κτηνοτρόφους βοοειδών και προτιμούν αμφότερες να εισάγουν από το εξωτερικό τους δικούς τους μόσχους
για πάχυνση και σφαγή. Το ερώτημα γιατί δεν αγοράζουν από τοπικούς κτηνοτρόφους απευθύνεται με έντονο τρόπο από ισραηλινά μέσα προς
τον Bennett.
Εν προκειμένω σημειώνεται ότι αρμόδια υπηρεσία Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Ισραήλ απευθύνθηκε σε Αρχή μας για ενδιαφέρον εισαγωγής
νωπού κρέατος και όχι ζώντων ζώων, σύμφωνα και με διαδικασία που έχει εκκινήσει (βλ. έγγραφό μας Φ.1000/56/14.1.2020).
Για τους κτηνοτρόφους, το μποϊκοτάζ είναι ένα ισχυρό χτύπημα καθώς πολλοί από αυτούς δεν θα επιβιώσουν εάν η κρίση συνεχίσει για
μήνες. Δημιουργούνται ωστόσο ερωτήματα σχετικά με την εξάρτηση παλαιστινίων κτηνοτρόφων βοοειδών από ισραηλινούς μόσχους.
Παραδοσιακά, οι ισραηλινοί εκτροφείς βοοειδών εισάγουν νεαρά μοσχάρια βάρους 180 κιλών, προβαίνουν σε πάχυνσή τους σε βάρος μεταξύ
500 και 600 κιλών και τα πωλούν στην Παλαιστινιακή Αρχή. Οι Ισραηλινοί καταφέρνουν να αυξήσουν το ζωικό κεφάλαιο με χαμηλό κόστος
και υψηλά πρότυπα υγείας, αλλά το ερώτημα είναι γιατί αυτήν τη διαδικασία εκτροφής δεν μπορούν να την κάνουν οι παλαιστίνιοι ώστε να
ενισχυθεί και η τοπική οικονομία τους.
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πρεσβεία Τελ Αβίβ
Γραφείο
Οικονομικών &
Εμπορικών
Υποθέσεων

3 Daniel Frisch, Tel Aviv
Τηλέφωνο : (+972) -03-6094981,
6953060
e-mail : ecocom-telaviv@mfa.gr
https://agora.mfa.gr/index.html

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.

Συν. από σελ. 3

Οι ισραηλινοί κτηνοτρόφοι βοοειδών ισχυρίζονται ότι εάν η Παλαιστινιακή Αρχή είχε επιβάλει την
απαγόρευση με προγραμματισμένο και σταδιακό τρόπο, θα μπορούσαν να προετοιμαστούν
μειώνοντας την εξάρτησή τους από την παλαιστινιακή αγορά. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμούν ότι θα
ήταν δίκαιη και λογική. Εάν η Παλαιστινιακή Αρχή θέλει να ενθαρρύνει ένα νέο τομέα ανάπτυξης της
οικονομίας της, περιορίζοντας τις εισαγωγές από το Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να γίνουν προσπάθειες
από την ισραηλινή κυβέρνηση για να σταματήσει, αναφέρουν. Αλλά η λύση πρέπει να γίνει σταδιακά,
ώστε να προσαρμοστεί η αγορά. Τώρα που ο Αμπάς και η Παλαιστινιακή Αρχή αποφάσισαν
διαφορετικά, οι ισραηλινοί κτηνοτρόφοι και άλλοι παρατηρητές εκτιμούν ότι δεν θα πρέπει να
επιτρέπεται σε μια βιομηχανία τόσο μικρή όσο η εκτροφή βοοειδών, να ωθήσει το Ισραήλ σε έναν
πλήρη εμπορικό πόλεμο, ο οποίος θα κοστίσει σε μεγάλο βαθμό και τις δύο πλευρές.
Οι ανεξάρτητοι παρατηρητές εκτιμούν ότι η δημιουργία ζητημάτων αναφορικά με το εμπόριο, μεταξύ
Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής, θα πρέπει να αποφευχθεί οπωσδήποτε στην παρούσα φάση καθώς
το σχέδιο επίλυσης που έχει επανατεθεί στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, με πρωτοβουλία των
ΗΠΑ, εμπεριέχει και δίνει σημαντικό βάρος στην οικονομική διάσταση των σχέσεων των δυο
πλευρών και ειδικώς στην ενδυνάμωση της οικονομίας Παλαιστινιακής Αρχής.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Δημοσιεύτηκε στον ιστοχώρο Agora του Υπουργείου Εξωτερικών η ετήσια Έκθεση για τις
εξελίξεις στην ισραηλινή οικονομία, καθώς και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις με Ελλάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν ουσιαστική ενημέρωση για το οικονομικό περιβάλλον του
Ισραήλ και τις ευρύτερες δυνατότητες που παρουσιάζονται για την ανάληψη πρωτοβουλίας
για είσοδο στην εξαιρετικά δυναμική αγορά αυτής της χώρας, μπορούν να ανατρέξουν
απευθείας στην ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69414.

Πρόταση εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου για προώθηση προϊόντων γυναικείου
ιματισμού
Κατόπιν συναντήσεως μας με υπεύθυνη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου All In Love κα. Frida
Reuveny προωθούμε αίτημά της για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες παραγωγής γυναικείου
μοντέρνου ιματισμού καθώς ενδιαφέρεται να τα εντάξει στην πύλη πωλήσεων που διαχειρίζεται. Η εν
λόγω πύλη, σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιεί ετησίως ύψος πωλήσεων 6 εκ. δολ. περίπου που
προέρχονται από 150.000 πελάτες.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία ενδιαφέρεται για αγορά των προϊόντων από αυτήν, με τιμές
χονδρικής και αποθήκευσή τους σε χώρους που διατηρούν στο Ισραήλ, ώστε να προωθούνται στους
πελάτες κατόπιν των παραγγελιών τους. Το πλεονέκτημα που προσφέρεται είναι σαφές, καθώς δεν
δίδεται απλά η δυνατότητα ανάρτησης στον εν λόγω ιστοχώρο ώστε η οποιαδήποτε ελληνική εταιρεία
θα αναμένει να λάβει παραγγελία και να την εκτελέσει ξεχωριστά.
Ειδικώς τα στοιχεία της εταιρείας είναι:
Όνομα: All In Love
Τηλ. Επικ.:+9720-3-0774105400
e-mail: fridare12@gmail.com
Διαδικτυακός τόπος: www.allinlove.co.il
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Αντιμετώπιση κορονοϊού και οικονομικές επιπτώσεις στο Ισραήλ
Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας έχει λάβει αρκετά μέτρα για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, στην περίπτωση που διαπισωθεί κρούσμα εντός της χώρας.
Δεκάδες Ισραηλινοί έφθασαν την Κυριακή το πρωί στις δύο τελευταίες πτήσεις στη χώρα από την Κίνα πριν από την απαγόρευση πτήσεων μετά την επιδημία
του κορονοϊού. Όλες οι πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Κίνας έχουν ανασταλεί και η είσοδος των Κινέζων πολιτών στο Ισραήλ έχει προσωρινά απαγορευτεί. Οι
Ισραηλινοί πολίτες που επιστρέφουν από την Κίνα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της καραντίνας και αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις
εάν δεν συμμορφωθούν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να διορίσει επόπτες για να βεβαιωθεί ότι αυτοί σε καραντίνα
ευρισκόμενοι δεν θα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού στο Ισραήλ το Υπουργείο Υγείας δημιούργησε σημείο ελέγχου στο αεροδρόμιο Ben-Gurion, για να
ελέγχει τους αφικνούμενους επιβάτες που ταξίδεψαν στην Κίνα τις τελευταίες 14 ημέρες ή εκείνους που έχουν έρθει έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που ήταν
μολυνθεί από τον ιό. Το περίπτερο στελεχώνεται από ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και συναφείς ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης του Magen David
Adom-MDA του κρατικού ισραηλινού οργανισμού παροχής άμεσης βοήθειας. Το ιατρικό προσωπικό πραγματοποιεί ιατρικούς ελέγχους και υποβάλει σε
ερωτήσεις τους επιβάτες που αφίκνειται στο αεροδρόμιο, όπως ορίζεται από τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.
Ο γενικός διευθυντής του MDA Elie Bin συμμετείχε στην έκτακτη σύσκεψη που διοργάνωσε ο πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu την περασμένη Κυριακή
σχετικά με την επιδημία κορονοϊού. "Στο Magen David Adom, ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του υπουργείου Υγείας και από αυτό το Σαββατοκύριακο τα
στελέχη του MDA και υπεύθυνοι για παροχή πρώτων βοηθειών σταθμεύουν σε ειδικό περίπτερο στο αεροδρόμιο Ben-Gurion 24 ώρες την ημέρα", δήλωσε ο κ.
Bin. Η παρουσία του MDA στον αερολιμένα αποτελεί μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης να αποτρέψει τη διάδοση του κορονοϊού στη χώρα. "Οι
προετοιμασίες μας για τον ιό αφορούν όλα τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες της ισραηλινής κυβέρνησης", δήλωσε ο πρωθυπουργός Netanyahu στην επείγουσα
σύσκεψη που συγκλήθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής προσθέτοντας ότι πρωταρχικός στόχος είναι να καθυστερήσει η άφιξη του ιού στο Ισραήλ, επειδή,
όπως τόνισε, είναι αναπόφευκτο ότι θα φτάσει και στη χώρα και ακολούθως να εντοπιστούν και ιαθούν όσοι προσβληθούν οι οποίοι βέβαια θα πρέπει σύμφωνα
με τις κυβερνητικές αποφάσεις να απομονωθούν για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την αποθεραπεία τους.
Οι πτήσεις και μεταφορές από και πρός την Κίνα έχουν σταματήσει από πολλές χώρες, λόγω φόβων για μετάδοση του ιού, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρές
ελλείψεις σε ιατρικά εφόδια και προστατευτικά εργαλεία, ειδικά στην περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τον ιό, την επαρχία Wuhan. Η ΜΚΟ IsraAID
απεφάσισε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας να αποσταλεί βοήθεια στο κινεζικό Υπουργείο Υγείας. Η ΜΚΟ εξετάζει επίσης την παροχή πρόσθετης
υποστήριξης με τη μορφή της ψυχικής υγείας για τους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και τους πρώτους ανταποκριτές αντιμετώπισης
των κρουσμάτων.
Στην κυβερνητική σύσκεψη της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου συζητήθηκε και το ζήτημα αποζημίωσης για τους εργαζομένους που ένεκα προσβολής από τον
κορονοϊό θα τεθούν σε καραντίνα. Ένα από τα σενάρια αποζημίωσης που εξετάζονται, επί του παρόντος, είναι να καλύπτεται για τους μισθωτούς, κατά το
ήμισυ, ο μέσος μηνιαίος μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία Κεντρικής Τραπέζης Ισραήλ, ο οποίος ανέρχεται στα 10.500 σέκελ (περίπου $ 3.040) στο τέλος του
2019. Εάν, για παράδειγμα, 5.000 Ισραηλινοί αναγκαστούν να τεθούν σε καραντίνα δύο εβδομάδων, αυτό σημαίνει δαπάνη 26,3 εκατ. σέκελ (περίπου 7,6 εκατ.
δολ.). Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε βασικό κινεζικό προσωπικό που εμπλέκεται σε ισραηλινά έργα υποδομής ή σε άλλα
έργα εθνικής σημασίας να εισέλθει στο Ισραήλ και να υποβληθεί σε καραντίνα 14 ημερών, όπως και οι Ισραηλινοί πολίτες που επιστρέφουν από την Κίνα.
Το IsraAid βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αναφορικά με ανταπόκριση σε περίπτωση επιδημιών και λοιπών καταστροφών που σχετίζονται με την υγεία σε όλο
τον κόσμο, όπως η παροχή ψυχικής υγείας σε εργαζόμενους που διαχειρίζονταν τον ιό Ebola στη Σιέρα Λεόνε και βοηθώντας τους πληγέντες από την πυρηνική
κατάρρευση της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία το 2011.
Ο Yotam Polizer, επικεφαλής CEO του IsraAID, σημείωσε ότι: "όλοι μας ανησυχούμε ιδιαίτερα για τη διάδοση του Coronavirus και είμαστε ευγνώμονες για το
γενναίο έργο των κινεζικών ιατρικών ομάδων και προσβλέπουμε στην προσφορά της εμπειρίας μας στον τομέα της διαχείρισης της ψυχολογικής επιβάρυνσης
και της μείωσης των συναφών τραυμάτων. Ο Amir Gal-Or, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ισραήλ στην Κίνα, σχολιάζοντας την
αποστολή βοήθειας, ανέφερε ότι: "αυτή η ενέργεια εκ μέρους του Ισραήλ είναι μια μικρή συμβολική βοήθεια που προστίθεται στη μακρά ιστορία και το
προβλεπόμενο μέλλον των δύο πολιτισμών".
Σύμφωνα με οικονομικού αναλυτές στη χώρα είναι ήδη προφανές ότι τα γεγονότα στην Κίνα, και σε μικρότερο βαθμό στο Χονγκ Κονγκ, θα έχουν άμεσο
αντίκτυπο στην ισραηλινή οικονομία, κυρίως λόγω του αντίκτυπού τους στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων του διεθνούς
εμπορίου, που παρέσχε η Ισραηλινή Στατιστική Υπηρεσία (CBS), αποκαλύπτεται ότι οι εξαγωγές τεχνολογίας και ο τομέας διαμαντιών πρόκειται αμφότεροι να
υποστούν άμεση ζημιά εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού. Οι Ισραηλινοί καταναλωτές αναμένεται να βιώσουν προσωρινή έλλειψη ηλεκτρικού εξοπλισμού,
φωτογραφικών μηχανών, smartphones και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τις δυο περιοχές, Κίνας και Χόνγκ Κόνγκ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της CBS, οι εξαγωγές αγαθών προς την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ αντιπροσωπεύουν το 11% όλων των εξαγωγών αγαθών από το
Ισραήλ, 13% εάν συμπεριληφθεί ο τομέας διαμαντιών. Το 2019 έφτασε τα 7,7 δις. δολ., μια πτώση 15% από το 2018 που προκλήθηκε από τον εμπορικό πόλεμο
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά αντίστοιχη με το επίπεδο εξαγωγών που παρατηρήθηκε το 2016-2017. Οι εξαγωγές υπηρεσιών αθροίζουν ένα ακόμη δις. δολ., ενώ
ο κινεζικός τουρισμός στο Ισραήλ έχει επίσης μη αμελητέο μερίδιο. Συνολικά, οι εξαγωγές προς την Κίνα το 2019 ανήλθαν σε περίπου 9 δις. δολ. Σε μια πιο
εμπεριστατωμένη ανάλυση ειδικών, διαπιστώνεται ότι ο τεχνολογικός τομέας του Ισραήλ θα καταγράψει τις περισσότερες ζημιές: το 98,6% των εξαγωγών
αγαθών από το Ισραήλ στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ είναι βιομηχανικές, με εκείνες των ηλεκτρονικών και οπτικών συσκευών να αντιπροσωπεύουν το 70,3%
ή περίπου 3,5 δισ. δολ.
Αλλά αυτές είναι ακριβώς οι άμεσες επιπτώσεις καθώς η Κίνα ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως, πουλώντας ετησίως προϊόντα αξίας περίπου 2,5 τρις.
δολ., είναι προφανές ότι το σύνολο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού αναμένεται να διαταραχθεί και η ισραηλινή οικονομία συναφως είναι πιθανόν να
βιώσει και αυτή τα αρνητικά αποτελέσματα. Οι εισαγωγές από την Κίνα προς το Ισραήλ έφθασαν τα 8,2 δις. δολ. το 2019, ήτοι το 11,3% όλων των εισαγωγών
στη χώρα.
Ο υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ Bezalel Smotrich δήλωσε ότι το κράτος πρέπει να αποζημιώσει τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες για τις αυξανόμενες απώλειες
που υπέστησαν λόγω της νέας έκρηξης του κοροναϊού, περιγράφοντας την διατήρηση της οικονομική τους αυτάρκειας και λειτουργίας ως ζήτημα "εθνικού συμφέροντος".
"Νομίζω ότι το κράτος θα χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη του, όπως συμβαίνει σε άλλες εθνικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών",
δήλωσε ο κ. Smotrich, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται οικονομική υποστήριξη για όσους βλάπτονται από τα "αυστηρά" κυβερνητικά μέτρα για την πρόληψη της
εξάπλωσης του ιού.
Ο ιδιωτικός αερομεταφορέας El Al έχει υποστεί απώλειες περίπου 50 εκατ. δολ. μέχρι σήμερα, λόγω των ακυρώσεων στο πτητικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Smotrich, με
απώλειες που ενδεχομένως θα συνεχιστούν και θα βαίνουν αυξανόμενες καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πλησιάζουν την κερδοφόρα περίοδο του Πάσχα και του
καλοκαιριού. Χωρίς κυβερνητική στήριξη, υπογράμμισε, η χώρα είναι πιθανό να βρεθεί χωρίς αεροπορικές εταιρείες τους προσεχείς μήνες. Σημειώνεται ότι από το 2004
η ιδιοκτησία της EL AL πέρασε από το κράτος στον ισραηλινό επενδυτικό φορέα Knafaim Group.

