
 

 

Ο Πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του προσπαθεί να διαχειριστεί τις επιπτώσεις ένεκα 

του κλεισίματος της οικονομίας για να αντιμετωπιστεί η επέκταση του κορονωϊού. Καθώς μόνον το 10% του εργατικού 

δυναμικού των επιχειρήσεων επιτρέπεται να απασχολείται η οικονομία έχει εισέλθει σε εξαιρετικά δυσχερή πορεία. Μόλις 

στις 30 Μαρτίου ανακοίνωσε το τρίτο πακέτο μέτρων ύψους 19,6 δις ευρώ. Ήδη είχε ανακοίνωσε δέσμη μέτρων έκτακτης 

ανάγκης άνω των 10 δις. σέκελ (2,8 δις. δολ.) στις 19 Μαρτίου. Ποσό 8 δις. σέκελ (2,2 δις. δολ.) θα κατευθυνθεί στις 

επιχειρήσεις, 1 δις. σέκελ (281 εκατ. δολ.) στο υγειονομικό σύστημα, 1 δις. σέκελ για να ανασχεθεί η εξάπλωση του ιού 

και ένα ποσό, μη προσδιορισμένο ακόμα, για τον κλάδο αερομεταφροών. Ειδικώς για τις ζημίες που έχουν υποστεί οι 

ισραηλινοί αερομεταφορείς, ήδη από την Δευτέρα έχει συσταθεί ειδική ομάδα στο Υπ. Οικονομικών για να εκτιμήσει την 

κατάσταση που διαμορφώνεται. 

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός Πρωθυπουργός, εν μέσω της αναταραχής στις παγκόσμιες χρηματαγορές, είχε δηλώσει ότι 

θα θα δημιουργεί Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την παροχή ανακούφισης κυρίως στη ρευστότητα ζωτικής σημασίας 

βιομηχανιών της ισραηλινής οικονομίας. Τόνισε ότι η παρούσα διεθνής κρίση βρίσκει το Ισραήλ με σταθερή οικονομία 

και σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με την κατάσταση που ισχύει σε όλα σχεδόν τα δυτικά κράτη. Επικεφαλής του 

Ταμείου Εκτάκτου Ανάγκης, που θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο μέχρι την προσεχή Κυριακά, τίθεται ο Υπ. Οικονομικών 
Moshe Khalon. 

Η ζημιά που θα προκληθεί στην ισραηλινή οικονομία ως αποτέλεσμα του κορονοϊού (Covid-19) αποτιμάται, σύμφωνα με 

την Shira Greenberg, επικεφαλής οικονομολόγο του ισραηλινού Υπουργείου Οικονομικών σε 4,4 δισ. σέκελ (περίπου 1,24 

δισ. δολ.) το μήνα. Περίπου 500 εκατ. σέκελ (σχεδόν 150 εκατ. δολ.) αφορούν τις απολεσθείσες ώρες εργασίας καθώς  

περίπου 70.000 εργαζόμενοι εκτιμάται ότι έχουν τεθεί ήδη σε καραντίνα.   

Οι εξαγωγές υπηρεσιών του Ισραήλ αναμένεται να καταγράψουν ζημιές ύψους 1,9 δις. σέκελ (περίπου 535 εκατ. δολ.). Οι 

συνολικές εξαγωγές υπηρεσιών το 2019 ανήλθαν σε 55,4 δις. δολ. συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, ο οποίος 

εισέφερε 7,6 δις. δολ. το 2019. Παράλληλα οι εξαγωγές υπηρεσιών τεχνολογίας, εισέφεραν σχεδόν 30 δις. δολ. καθώς και 

οι δύο υποτομείς του κλάδου υπηρεσιών εξαρτώνται από τις αερομεταφορές οι επιπτώσεις θα αυξάνουν σημαντικά στο 

προσεχές διάστημα, εφόσον οι πτήσεις ολοένα και περιορίζονται. Οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται να μειωθούν κατά 1.3 

δις. σέκελ (περίπου 366 εκατ. δολ.). Μονάχα η πτώση στην κατανάλωση αγαθών και ψυχαγωγίας στο Ισραήλ αναμένεται 

να δημιουργήσει μείωση του συνολικού ΑΕΠ ύψους 0,7 δις. σέκελ (περίπου 197 εκατ. δολ.). Το Υπουργείο Οικονομικών, 

με βάση την παρούσα κατάσταση, εκτιμά ότι η συνολική απώλεια του ΑΕΠ θα ανέλθει στο 1% ή περίπου στα 14 δισ. 

σέκελ (περίπου 3,94 δισ. δολ.), δηλαδή τελικώς η αύξηση για το 2020 θα κυμανθεί σε επίπεδα του 1,8% - 2% αντί για 

2,6% που αρχικώς είχε υπολογιστεί. Αυτές οι προβλέψεις βασίζονται στο σενάριο που εκτιμά ότι δεν θα επέλθει 

παγκόσμια ύφεση και ο έλεγχος της πανδημίας θα επιτευχθεί πριν το τρίτο τρίμηνο του 2020. Η αναταραχή στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές, που εντάθηκε από την παρελθούσα Παρασκευή, αναστάτωσε και τους επενδυτές στο Ισραήλ, 

οι οποίοι εκτιμάται ότι είχαν αποσύρει περίπου 11 δισ. σέκελ από επενδύσεις σε καταπιστεύματα διαχειρίσεων ήδη από 

την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Anat Guetta, επικεφαλής της Αρχής Κινητών Αξιών, περίπου 1,3 δις. 

σέκελ (345 εκ. ευρώ) ρευστοποιήθηκαν, αποκλειστικά σε αυτήν την κατηγορία επενδύσεων την περασμένη Πέμπτη, ενώ 

αντιστοίχως μονάχα την Τρίτη 10 Μαρτίου ανήλθαν σε 4 δις. σέκελ, φθάνοντας συνολικά τα 6 δις σέκελ.  

Οι μετοχές στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ οδηγήθηκαν σε ελεύθερη πτώση την Κυριακή 8 Μαρτίου, με 

χαρακτηριστική την υπόχωρηση εν μέσω της συνεδρίασης έως και 35%, της χρηματιστηριακής αξίας του ομίλου Delek 

(ενέργεια και κατασκευές), με τελική κατάληξη τον περιορισμό των απωλειών στο επίπεδο του 29%. Καθώς οι κλάδοι 

πετρελαίου και φυσικού αερίου υπέστησαν σημαντικό χτύπημα λόγω της εξασθένησης της ζήτησης που επήλθε από τον 

φόβο επέκτασης της επιδημίας του κορονοϊού οι εταιρείες ενέργειας κατέγραψαν κατά μέσο όρο πτώση 17%. Ο 

Ισραηλινός Εθνικός αερομεταφορέας EL AL κατέγραψε μείωση 8% στην αξία των μετοχών του, μετά την ανακοίνωση ότι 

αναμένει απώλειες ύψους 140-160 εκατ. δολ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2020 και ως εκ τούτου ανέστειλε όλο 

το πτητικό του πρόγραμμα. Ήδη προχώρησε απολύσεις 1.000 εργαζομένων και το 80% του λοιπού προσωπικού ετέθη σε 

άδεια άνευ αποδοχών. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Απασχόλησης του Ισραήλ, περίπου 100.000 άτομα ενεγράφησαν στο 

Ταμείο Ανεργίας μονάχα την Πέμπτη 19 Μαρτίου, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός ανέργων να ανέλθει σε 551.830 

άτομα. Το ποσοστό ανεργίας κατ’ αυτόν τον τρόπο τετραπλασιάσθηκε και από 4% που ήταν πριν το ξέσπασμα του 

κορωνοϊού ήδη έχει ανέλθει στο 16,5%. Ο δείκτης TA-35 των κυριότερων μετοχών υποχώρησε την Κυριακή 8 Μαρτίου 

περισσότερο από 5%, πριν από την ανάκτηση εδάφους και κατάληξη στο επίπεδο του 4,5%, περί το τέλος της 

συνεδρίασης. Ο διευρυμένος δείκτης TA-125 υποχώρησε κατά 4,7%. Η Intel, ο μεγαλύτερος εργοδότης του Ισραήλ στον 

τομέα της υψηλής τεχνολογίας, ήδη έδωσε εντολή στους υπαλλήλους της να εργάζονται από το σπίτι και να μην 

παρουσιαστούν στα γραφεία της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ήδη έχει προβλεφθεί αποζημίωση για όσους εργαζομένους 

μένουν στις οικίες τους με καθεστώς καραντίνας, είτε λόγω αποφάσεως του εργοδότη τους. Η Αρχή Αεροδρομίων του 

Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή μαζικές περικοπές, ένεκα των αρνητικών συνεπειών στις αερομεταφορές που επέφερε η 

εξάπλωση του κοροναϊού. Η Αρχή έθεσε το 70% των συμβασιούχων της σε άδεια άνευ αποδοχών, ενώ περιέκοψε τις 

υπερωρίες για όλους τους υπαλλήλους. Προκειμένου να προστατευθούν οι οικογένειες, αποφασίστηκε ότι πρώτα θα 

απολυθούν οι μη έχοντες οικογενειακά βάρη. Η Ανώτατη Διοίκηση της Αρχής Αεροδρομίων ανακοίνωσε επίσης την 

περικοπή του 50% των μπόνους που είχαν προβλεφθεί ως αποδοχές της. 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

συνεχ. από σελ. 1.  

Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Οίκου Dan & Brastens, καθώς η πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2020, πριν την εξάπλωση της 

επιδημίας κορωνοϊού, ήταν 2,9%, κατώτερη του 3,3% που επιτεύχθηκε το 2019, οι νέες συγκρατημένες εκτιμήσεις δεν 

προσδοκούν ανάπτυξη για το τρέχον έτος που να υπερβαίνει το 2%. Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ ήδη επικαιροποίησε, με 

βάση αυτό το σενάριο, τις προοπτικές της ισραηλινής οικονομίας, ενώ στο χειρότερο σενάριο κατά το οποίο η επιδημία θα 

εξακολουθήσει πέραν του Ιουνίου 2020, οι οικονομικές εξελίξεις θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Το σύνολο των οικονομικών 

επιπτώσεων θα ανέλθει, σύμφωνα με την ΚΤΙ σε 12 δις σέκελ (2,9 δις ευρώ). 

Η διαβάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων στους ειδικότερους κλάδους της οικονομίας κατηγοριοποιήθηκε αναλόγως του 

χρόνου που θα επέλθουν. Έτσι στην πρώτη φάση επιπτώσεων εντάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες: αεροπορικές εταιρείες, 

ξενοδοχεία, μεταφορές, εστιατόρια και χώροι εστίασης, τουριστικά αξιοθέατα, ο κλάδος ένδυσης και οι πρώτες ύλες κλάδου 

κατασκευών. Στη δεύτερη φάση επιπτώσεων εντάσσονται: τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα καταστήματα ηλεκτρονικών 
συσκευών, οι γαμήλιες τελετές, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης (catering), οι υπηρεσίες οργώνωσης 

συνεδρίων. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο εξαγωγών του Ισραήλ η Κίνα κατέχει το 8,8% των εισαγωγών του Ισραήλ (9,3% αν εξαιρεθούν τα 

διαμάντια), ενώ 8% των ισραηλινών εξαγωγών κατευθύνονται σε αυτή (9,7% δίχως διαμάντια). Το 54% των ισραηλινών 

εξαγωγών στην Κίνα αφορούσε μηχανολογικό και ηλεκρολογικό εξοπλισμό, 18% προϊόντα χημικής βιομηχανίας και 17% 

ιατρικές συσκευές. Οι εισαγωγές από την Κίνα αφορούν κατά 27% μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, 15% είδη 

ιματισμού, 10% χημικά προϊόντα, 10% προϊόντα μετάλλων και 7% προϊόντα πλαστικών και καουτσούκ. Παράλληλα 30% των 

υλικών του κλάδου κατασκευών προέρχονται από την Κίνα, καθώς και το 99% των προϊόντων του κλάδου ιματισμού λιανικής 

που προωθούνται στην ισραηλινή αγορά. Επίσης 160.000 τουρίστες από την Κίνα επισκέφθηκαν το Ισραήλ το 2019. Εκτιμάται 

συνολικά ότι και μόνον από τις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας θα 

επιδράσει αρνητικά σημαντικούς κλάδους της ισραηλινής οικονομίας εντός του 2020. 

Η πληρότητα στα ξενοδοχεία του Ισραήλ έχει ήδη κατέλθει στο 40%, όταν αυτήν την περίοδο πέρυσι ήταν άνω του 60%. Τον 
Μάρτιο του 2019, κατά μέσο όρο είχαν καταγραφεί περίπου 60.000 αφίξεις καθημερινά στο αεροδρόμιο Ben Gurion. Φέτος την 

1η Μαρτίου, 52.000 ταξιδιώτες αφίχθησαν, στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός αυτίος έπεσε σε 46.000, ενώ ήδη ο ημερήσιος αριθμός 

έχει κατέλθει σε 22.000 και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται.  

Η χώρα έχει περίπου 400 ταξιδιωτικά πρακτορεία και 4.000 ταξιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι μέχρι στιγμής κατέγραψαν 

μείωση των εσόδων κατά 850 εκατ. δολ., λαμβάνοντας υπόψη τις ακυρώσεις για το επερχόμενο καλοκαίρι. Από τους 7.000 που 

απασχολούνται στον τομέα, το 30% έχει ήδη τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών και το 23% έχει ήδη απολυθεί ή βρίσκεται σε 

διαδικασία προς τούτο. Σε πάνω από 20% εργαζομένους στον κλάδο τουρισμού επεβλήθηκαν περικοπές μισθών ή ωρών 

εργασίας.  
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CBI (Κεντρική Τράπεζα Ισραήλ) τον Φεβρουάριο 2020 επισκέφτηκαν το Ισραήλ 335.000 

τουρίστες, ποσοστό 3,6% χαμηλότερο σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2019 και 5,7% μειωμένο σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020, 

παρότι παραδοσιακά ο μήνας Φεβρουάριος έχει υψηλότερο αριθμό επισκεπτών από τον Ιανουάριο. Είναι σημαντικό ότι ο 

δείκτης εισόδων για τον Φεβρουάριο για πρώτη φορά από το 2016 είναι αρνητικός. Αυτή η πτώση έρχεται μετά από σταθερά 

ανοδική πορεία τα τελευταία τέσσερα έτη. Η πτώση συσχετίζεται ευθέως με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί 

παγκοσμίως και από την Ισραηλινή Κυβέρνηση σε σχέση με την προσπάθεια ανάσχεσης της επέκτασης του κορονοϊού.  

Ο ξενοδοχειακός κλάδος είχε κύκλο εργασιών ύψους 12 δισ. σέκελ (περίπου 3,38 δισ. δολ.) το 2019, εκτιμά τις ζημίες σε 5 δισ. 

σέκελ (περίπου 1,41 δισ. δολ.). Από τα 41.000 άτομα που απασχολούνται στον τομέα, 10.000 έχουν τεθεί σε άμισθη άδεια και 

άλλα 10.000 απειλούνται με απόλυση. Τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν επίσης υποστεί ζημιά, καθώς οι εταιρείες 
έχουν μέχρι σήμερα 75% ακυρώσεις για την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα (Passover). 

Καθώς εκτιμάται ότι 1,5 εκ. ισραηλινοί φέτος δεν θα ταξιδέψουν εκτός Ισραήλ την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα, λόγω των 

μέτρων του κορονοϊού, με αποτέλεσμα η εσωτερική προσφορά της αλυσίδας τροφίμων να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στη 

ζήτηση. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα πρέπει να γίνουν εισαγωγές σε ορισμένα είδη διατροφής (π.χ. γαλακτοκομικά, συσκευασμένα 

ιχθυηρά κ.α.). Για το λόγο αυτό επικοινωνήσαμε με εδώ Ομοσπονδία Εμπορικών Επιμελητηρίων προκειμένου να 

ενημερώσουμε ότι επιθυμούμε να λάβουμε άμεση πληροφόρηση για τις προκύπτουσες ανάγκες στην αγορά ανά είδος. Επίσης 

βρισκόμαστε σε επικοινωνία με αλυσίδες υπερ-αγορών ώστε να λάβουμε άμεσα παρόμοια πληροφόρηση για είδη διατροφής 

που θα χρειαστεί να εισαχθούν την περιόδο εκείνη. 

Η Κέντρικη Τράπεζα του Ισραήλ εισήγαγε επίσης ένα πρόσθετο μέσο ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Υπό το πρίσμα της μεγάλης αστάθειας στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και της πίεσης για χρηματοδότηση σε $ 

ΗΠΑ από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η Τράπεζα του Ισραήλ πραγματοποίησε συναλλαγές swaps δολ. ΗΠΑ / σέκελ 

προθεσμίας μίας εβδομάδας, αποκλειστικά για το τραπεζικό σύστημα του Ισραήλ, ώστε να αυξήσει την ρευστότητα σε δολ. 

ΗΠΑ για τις εγχώριες τράπεζες. Καθώς πολλές ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν σημαντικές υποχρώσεις προς τρίτους σε δολ. 

σημειώθηκε σημαντικότατη αύξηση στη ζήτηση δολ. που έφερε σε εξαιρετικά δυσχερή θέση τις τράπεζες του Ισραήλ. 

 

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 εισόδου στην εξαιρετικά δυναμική αγορά αυτής της 
χώρας, μπορούν να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69414. 

 



 

 

σελ. 3 Τεύχος 3ο 1–31/3/2020 

Εξελίξεις σε κλάδο τηλεπικοινωνιών Ισραήλ 
Ο ισραηλινός φορέας κινητής τηλεφωνίας Cellcom Israel Ltd. (NYSE: CEL, TASE: CEL) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο 

εξαγοράς για την αγορά του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ανταγωνιστικής εταιρείας Golan Telecom, ύψους 590 εκατ. σέκελ (153,5 εκ. 

ευρώ περίπου). Η Cellcom θα πληρώσει 413 εκατ. σέκελ μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και άλλα 177 εκατ. σέκελ εντός διαστήματος 

τριών ετών από την ολοκλήρωσή της.  

Η συγχώνευση θα καταστήσει τη Cellcom, την μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Ισραήλ με 3,4 εκατ. συνδρομητές, το 35% της 

ισραηλινής αγοράς. Η  Pelephone, σημαντική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Ισραήλ, είχε επίσης κάνει προσφορά για εξαγορά της Golan 

Telecom, η οποία τελικώς κρίθηκε ανεπαρκής. 
Δεν έγινε καμία αναφορά στην ανακοίνωση, για το ποσό των 130 εκατ. σέκελ το οποίο η Golan οφείλει στην Cellcom ως τέλη χρήσης του 

δικτύου της. Εκτιμάται ότι το χρέος αυτό παραγράφηκε εκ μέρους της Cellcom ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της συμφωνίας σε 720 εκατ. 

σέκελ. 

Η συγχώνευση υπόκειται στην έγκριση της Ισραηλινής Αρχής Ανταγωνισμού και του Υπουργείου Επικοινωνιών. Οι πηγές της αγοράς 
πιστεύουν ότι οι αρχές θα εγκρίνουν αυτή τη συγχώνευση αλλά όχι την προτεινόμενη προσφορά της Hot για την αγορά της Partner.  

Ο CEO της Cellcom είναι ο Avi Gabbay και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Golan Telecom είναι ο Gil Sharon. Η Golan Telecom αποκτήθηκε 

πριν από δύο χρόνια από την Electra Consumer Products (TASE: ELEK) αντί του ποσού 350 εκατ. σέκελ. 

Η Cellcom Israel Ltd. σχεδιάζει να διατηρήσει τη Golan Telecom ως εμπορικό σήμα και να επιτρέψει στην πρώην ανταγωνίστρια εταιρεία που 

εξαγόρασε να συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα. Η Cellcom έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Golan Telecom είναι μια επωνυμία που 

εκτιμάται από το καταναλωτικό κοινό, έχει  πιστούς πελάτες  και συνεπώς έχει νόημα να τη διατηρεί σε λειτουργία. 

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν αποβεί άκαρπες πολύμηνες διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση της Hot με την Cellcom. 

Οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα επιτρέψουν περισσότερες από μία συγχωνεύσεις στην τηλεπικοινωνιακή αγορά του Ισραήλ, και έτσι οι 
συνομιλίες της Cellcom με την Golan Telecom έχουν διπλό στόχο. Αφενός να δημιουργήσουν το σημαντικότερο τηλεπικοινωνιακό φορέα 

στη χώρα και αφετέρου να μην επιτρέψουν άλλη προσπάθεια, σε αυτή τουλάχιστον την χρονική περίοδο, δημιουργίας αντίστοιχου 

ανταγωνιστικού φορέα.  

Το τοπίο στην αγορά τηλεπικοινωνιών στο Ισραήλ θα συνεχίσει να εμφανίζει σημαντική κινητικότητα, την οποία ευνοιεί και η κυβέρνηση, 

καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να αποκτήσουν σημαντική οικονομική βάση και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες 
επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύου 5G.  

Το Υπουργείο Επικοινωνιών είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβριο ότι αναστέλλει τον διαγωνισμό που είχε προκηρύξει, από τον Ιούλιο 
2019 και αφορούσε την κατασκευή δικτύων κινητής επικοινωνίας 5G, προσφέροντας κίνητρα αξίας 500 εκατ. σέκελ (140 εκατ. δολ.) στους 

μέλλοντες αναδόχους υλοποίησης του έργου. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από αίτημα των ιδίων εταιρειών τηλεπικοινωνιών καθώς δεν 

μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού.  

Καθώς η διασύνδεση των φορέων της επιχειρηματικότητας και ειδικώς των καινοτόμων επιχειρήσεων με το Internet of Things είναι 

κορυφαία προτεραιότητα για τη διασφάλιση της μετεξέλιξης του επιτυχημένου μοντέλου επιχειρηματικής ανάπτυξης που διαμόρφωσε το 

Ισραήλ ως “State of Innovation” η υλοποίηση του 5G είναι κορυφαία προτεραιότητα για το μεσοπρόθεσμο διάστημα.  

 

Παρουσίαση λειτουργίας και δραστηριοτήτων Κέντρου  Simon Peres για την Καινοτομία & 

Ειρήνη  
Το Υπουργείο Εξωτερικών Ισραήλ, μέσω του φορέα Innovation With Business – IWB, που έχει αναλάβει την προβολή σε ξένες 

αντιπροσωπείες στο Ισραήλ των φορέων καινοτομίας της χώρας, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο Κέντρο για την Ειρήνη και 
Καινοτομία Simon Peres/PCIP. Ο κ. David Mencer, διευθυντής διεθνών σχέσεων του κέντρου ήταν ο βασικός εισηγητής αναφορικά με τη 

λειτουργία και τις δραστηριότητες του Κέντρου Πέρες. 

Το Κέντρο Peres για την Ειρήνη και την Καινοτομία, το οποίο ιδρύθηκε το 1996 από τον τότε Πρόεδρο του Ισραήλ, Shimon Peres, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα με επίκεντρο και στόχο, εστιάζοντας στην προώθηση ενός ευημερούντος Ισραήλ, καλλιεργώντας 

και αναδεικνύοντας την ισραηλινή καινοτομία και προετοιμάζοντας το δρόμο για διάχυση της ευημερίας μεταξύ όλων των πολιτών του 

Ισραήλ και τη διαρκή ειρήνη με τους γειτονές του. 

Το Διεθνές Συμβούλιο Διοικητών του PCIP περιλαμβάνει ηγέτες σε 15 χώρες και 4 ηπείρους. Ο ισραηλινός κύκλος των φίλων Peres είναι ένα 

εγκατεστημένο δίκτυο κορυφαίων ισραηλινών προσωπικοτήτων με εκπροσώπους σε πολλές χώρε ανά τον κόσμο. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Καινοτομίας του Ισραήλ, στο πλαίσιο του οποίου έχει 

δημιουργηθεί η πρωτοβουλία Catalyst που αφορά τη διαχείριση startups σε επίπεδο στρατηγικής. Η υπεύθυνη του προγράμματος κα. Romi 

Davidor στην παρουσίασή της ανέφερε ότι προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι το Ισραήλ είναι η χώρα της καινοτομίας και έχει τις περισσότερες 

κατά κεφαλήν επιχειρήσεις startup παγκοσμίως, ενώ ήδη έχει ανέλθει στην τρίτη θέση, μετά τις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία, σε κατά κεφαλή 

δαπάνη για Έρευνα & Τεχνολογία (R&D). Οι κοινωνίες ως βάση αποτελεσματικής λειτουργίας του οικοσυστήματος καινοτόμων 

επιχειρήσεων μπορούν να αναδείξουν συνέργειες σε πολλαπλά επίπεδα και για διαφορετικούς τομείς της οικονομίας αλλά και της συνοχής της 

κοινωνίας. Το Ισραήλ ευρίσκεται στη 10η θέση διεθνώς σ΄θμφωνα με την κατάταξη που προκύπτει από τον δείκτη καινοτομίας, ωστόσο σε 

σχέση με τις άλλες 9 χώρες (Ν. Κορέα, ΗΠΑ, Γερμανία, Φινλανδία, Δανία, Σουηδία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Γαλλία) δεν έχει επιτύχει τα 

αναμενόμενα σε συνοχή στην γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται. Το 2019 δημιουργήθηκαν περίπου 1.389 νέες startups. Ωστόσο σημείωσε 

ότι κάθε χρόνο, περίπου 80% των startups, αποτυγχάνει να βγεί στην αγορά και καταλήγει σε χρεοκοπία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία κάθε 6 

ώρες δημιουργείται μια startup, παράλληλα όμως κάθε 7 ώρες μια startup ολοκληρώνει τον κύκλο λειτουργίας της. Έχοντας υπόψη την 

μελέτη και ανάλυση που έχει γίνει από την πρωτοβουλία Catalyst ο λόγος είναι ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης των 

προτεινόμενων εφαρμογών από τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Είναι σαφές ότι καινοτομία που δεν εξυπηρετεί υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας 

δεν έχει καμία προοπτική επιτυχίας. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλοι οργανισμοί έχουν δυσκολία να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν 

καινοτομικές μεθόδους και δράσεις. Παράλληλα οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν πρόβλημα να εργαστούν με καινοτόμες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο επιχειρηματικό οικοσύστημα που λειτουργούν. Σύμφωνα με τις έρευνες του Catalyst αυτή η δυσαρμονία έχει τελικώς 

την αιτία της στην μη ύπαρξη «Innovation Manager».  

                                                                                                                                                                                                  συνεχ. σελ. 4 



 

 

Δημιουργία cluster συνεργασίας από Ισραηλοελληνικό Επιμελητήριο  

Το Ισραηλοελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν τον 
τελευταίο μήνα, απεφάσισε την σύσταση cluster επιχειρηματιών που είναι μέλη του που θα ασχοληθεί 

αποκλειστικά με την κυβερνοασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια κρατών και την άμυνα. Στην 
βιντεοδιάσκεψη επρόκειτο να συμμετάσχουν και τα υπόλοιπα τρία μέλη του εν λόγω cluster, αλλά λόγω 

της έκτακτης καταστάσεως τούτο δεν κατέστη εφικτό. 

Όπως μας πληροφόρησε ο κ. Benari αρκετά μέλη του Επιμελητηρίου έχουν επεκτείνει ήδη ή σκοπεύουν 

να το πράξουν προσεχώς, την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στους προαναφερθέντες κλάδους, 

ειδικώς δε στην κυβερνοασφάλεια. 

Πρόθεση του συσταθέντος cluster είναι να διαμορφωθούν συγκεκριμένες δράσεις για τη διασύνδεση 

των ισραηλινών επιχειρήσεων με αντίστοιχες στην Ελλάδα που είτε έχουν παρουσία σε αυτούς τους 

κλάδους, είτε επιθυμούν να διαμορφώσουν Joint Ventures για να αναδειχθούν υπεραξίες προς κοινό 

όφελος. 

Το Επιμελητήριο, μετά τον πρώτο κύκλο οργάνωσης των δράσεών του, θα επιδιώξει την προβολή 

δυνατοτήτων συνεργασίας με επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τους προαναφερθέντες τομείς. 
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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. 

Άρση περιορισμών εισαγωγών βουτύρου στο Ισραήλ  

Ο υπουργός Οικονομικών Moshe Kahlon υπέγραψε, στις 4 Μαρτίου, απόφαση για την κατάργηση των δασμών και των ποσοστώσεων για το 

εισαγόμενο βούτυρο γεγονός που υποδηλώνει, σύμφωνα με ισραηλινούς αναλυτές, ότι μπορεί να σταματήσει η μεγάλη έλλειψη που έχει διαπιστωθεί 

στην αγορά του Ισραήλ.  

Ο Kahlon υπέγραψε την εντολή για άρση όλων των περιορισμών βουτύρου για το 2020, παρά τη σημαντική αντίθεση των τοπικών ομάδων, 

συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Ισαραηλινών εκτροφέων Βοοειδών (ICBA). Ο Kahlon σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα εγκαταλείψει 

την πολιτική μετά τις πρόσφατες εκλογές.  

Από τις αρχές του 2019 είχε καταγραφεί έλλειψη στα ράφια των σουπερμάρκετ του Ισραήλ προϊόντων βουτύρου τοπικής παραγωγής. Παράλληλα οι 

ντόπιοι παραγωγοί βουτύρου διαμαρτύρονταν παγίως για μειωμένα κέρδη, λόγω των τιμών που καθορίστηκαν από την κυβέρνηση και των υψηλών 

δασμών στα εισαγόμενα αγαθά. Δεν έχει καταστεί σαφές ακόμα εάν το βούτυρο που εισάγεται στο πλαίσιο της νέας υπουργικής απόφασης θα υπόκειται 

στους ίδιους περιορισμούς όπως για όλα τα προϊόντα που εντάσσονται σε καθεστώς προσδιορισμένης κρατικά σταθερής τιμής, που για το βούτυρο 

ειδικά η εν λόγω τιμή ανέρχεται σε 3,94 σέκελ ανά 100 γραμμάρια  βουτύρου. 

Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι η περιορισμένη διάρκεια της εντολής, αρχικά μόνον για το 2020, αποσκοπεί στη διόρθωση 

της τρέχουσας έλλειψης και δεν αναμένεται να προκαλέσει μακροπρόθεσμη ζημία στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Μόνο ένα ζήτημα παραμένει ακόμα να διευθετηθεί διοικητικά: εάν το κράτος θα απαιτήσει ή όχι από τους εισαγωγείς να πωλούν το εισαγόμενο 

βούτυρο σε σταθερές τιμές και να δηλώσει ότι το εισαγόμενο βούτυρο είναι ένα «παρόμοιο προϊόν». Σχετικώς θα αποφανθεί η Επιτροπή Τιμών, η οποία 

θα κληθεί να αποφασίσει εάν το βούτυρο παραγωγής Ισραήλ θα υπόκειται σε ελεγχόμενη τιμή και αν εκ παραλλήλου το εισαγόμενο βούτυρο δεν θα 

υπόκειται σε αντίστοιχη ρύθμιση. Οι φορείς παραγωγής ισραηλινού βουτύρου προβάλλουν μετ’ επιτάσεως την ανάγκη είτε και οι δύο κατηγορίες 

βουτύρου να ελέγχονται ως προς την τιμή ή καμία εξ’ αυτών να υπόκεινται σε έλεγχο τιμών. Η λήψη της απόφασης εκτιμάται ότι δεν θα βραδύνει και 

θα ληφθεί εντός του Μαρτίου. Σε κάθε περίπτωση η άρση των ποσοστώσεων για το εισαγόμενο βούτυρο τίθεται άμεσα σε ισχύ, αλλά ένεκα της μη 

ρύθμισης της τιμής δεν μπορούν να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι σε καθορισμό τιμών εισαγωγής.  

συνεχ. από σελ. 3 

Είναι προφανές ότι η εισροή πληροφόρησης από την πλευρά της ζήτησης της κοινωνίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί παρά από τους δρώντες στο χώρο 

του οικοσυστήματος των startups, οι οποίοι αυτοί και μόνον αποκλειστικά διεκδικούν να αναπτύξουν εφαρμογές που θα προσφέρουν λύσεις. Ωστόσο 

στο πρώιμο στάδιο και πριν αρχίσει η ροή επενδύσεων σε startups που δεν έχουν προοπτική για διαμόρφωση ώριμου προϊόντος θα πρέπει να 

παρεμβαίνει ο Innovation Manager. Καθώς ο ρόλος αυτός δεν μπορεί παρά να ανατεθεί σε ανεξάρτητο φορέα, η αγορά δεν έχει βρεί ακόμα, ούτε μπορεί 

να διαμορφώσει, παρόμοια οριζόντια ρυθμιστική λειτουργία, καθώς δεν μπορεί να επιφυλλάσσει σε κανένα δρώντα, έξωθεν του κύκλου των 

καινοτόμων επιχειρήσεων, παρόμοια παρεμβατική εξουσία. Σκοπός του Catalyst είναι, σύμφωνα με την κα. Davidor να παίξει αυτόν τον ρόλο σε 

επίπεδο γνωμοδοτικής παρέμβασης και αρχικώς για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ινστιτούτο Καινοτομίας του Ισραήλ και το PCIP.  

Μελέτη κλάδου γαλακτοκομικών Ισραήλ 

Οι ενδιαφερόμενοι να δραστηριοποιηθούν  εξαγωγικά στο Ισραήλ στον κλάδο γαλακτοκομικών 

μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα Γραφείου ΟΕΥ από την μελέτη αγοράς που αναρτήθηκε 
στον ιστοχώρο  https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-

ana-xora/infofile/69866  .  Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο ΟΕΥ Τελ 

Αβίβ για στοχευμένες πληροφορίες που θα τους διευκολύνουν στην ανάπτυξη εμπορικής 

συνεργασίας για εξαγωγή των προϊόντων τους. 



 

 

             σελ. 5  Τεύχος 3ο  1-31/3/2020 

Διοργάνωση 4ου Διεθνούς Συνεδρίου εφαρμογών καινοτομίας για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

Πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Φεβρουαρίου 2020 για 4η συνεχόμενη χρονιά το MUNI WORLD, που διοργανώνεται από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ισραήλ. Η 

εν λόγω Σύνοδος είναι μια ετήσια συγκέντρωση παραγόντων της αυτοδιοίκησης και εταιρειών και δρώντων στο χώρο της καινοτομίας για μια offline αλληλοενημέρωση η 

οποία εστιάζεται στην ανταλλαγή ιδεών για βασικές προκλήσεις και απειλές που αντιμετωπίζουν οι έξυπνες πόλεις (smart cities). Δήμαρχοι και ανώτεροι υπάλληλοι από 

κορυφαίες παγκόσμιες πόλεις συναντώνται για να αποκαλύψουν αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

Το MUNI WORLD 2020 στο τριήμερο ειδικό διεθνές πρόγραμμα έγιναν πάνω από 250 παρουσιάσεις με επίκεντρο τομείς που αφορούν τις έξυπνες πόλεις - την 

καινοτομία, τα περιβαλλοντικά θέματα και τις προσεγγίσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τις μεταφορές και μια ειδική έκθεση και διάσκεψη για τις απειλές της αστικής 

τρομοκρατίας στις έξυπνες πόλεις. Εκπρόσωποι τοπικής αυτοδικοίκησης από όλον τον κόσμο διαβουλεύτηκαν με επίκεντρο τα σύγχρονα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ολοένα μεγαλύτεροι αστικοί ιστοί. Κοινή συνισταμένη στις παρεμβάσεις ήταν η πρόκληση για να ενωθούν οι δυνάμεις όλων για την αντιμετώπιση των 

νέων προκλήσεων ώστε σε συνεργασία με τους κορυφαίους ηγέτες της βιομηχανίας να εντοπιστούν οι αδυναμίες και να υιοθετηθούνοι καλύτερες λύσεις.  

Το MUNI EXPO, το ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Τοπικών Αρχών στο Ισραήλ [FLAI], είναι το πρώτο του είδους στη Μέση Ανατολή. Συμμετείχαν περίπου 8.000 

ανώτεροι διευθυντές και διευθυντές 257 τοπικών αρχών στο Ισραήλ και 530 εταιρείες. Η δύναμη της Expo έγκειται στις συνεργασίες που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των περασμένων συνόδων και στην επίδρασή της στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών. 

Εκμεταλλευόμενη η εκδήλωση το γεγονός ότι το Ισραήλ κυριαρχεί στο χώρο της καινοτομίας ως "Start-Up Nation", η Expo παρουσίασε 260 εταιρείες, startups και 

επιταχυντές δημοσίου τομέα στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης των πόλεων (accelerators), με στόχο την παροχή έξυπνων λύσεων για την ποικιλία των προκλήσεων 

που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές και δήμους. Αυτές περιλαμβάνουν τις απειλές στον κυβερνοχώρο, τις μεταφορές, την υποδομή, την οικοδόμηση, τη μηχανική, την 

ασφάλεια, την άμυνα και πολλές άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις και προκλήσεις που δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί ευρύτερα. 

Εκτός από το φόρουμ ανακοίνωσης καινοτομιών και παρουσίασης επιχειρήσεων, στο συνέδριο περιελαμβάνετο και ένα forum τιτλοφορούμενο ως Global Brainstorming 

στο οποίο είχαν πλήρη πρόσβαση οι επισκέπτες ώστε να συζητήσουν συγκεκριμένες πτυχές των όσων ανακοινώνονται από τις επιχειρήσεις και τους δρώντες στο χώρο 

της ανάπτυξης εφαρμογών καινοτομίας έξυπνων πόλεων. 

Γίνεται αντιληπτό ότι το εν λόγω φόρουμ προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης τόσο σε παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και σε καινοτόμες επιχειρήσεις 

οι οποίες επικεντρώνονται σε εφαρμογές που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη εντός αστικού ιστού. Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι δεν καταγράφηκε ελληνική 

παρουσία, σε αμφότερες τις κατηγορίες. Ειδικώς για τον ελληνικό κλάδο καινοτόμων επιχειρήσεων είναι κρίσιμο να εντάξουν τις εφαρμογές που προσανατολίζονται στην 

εξυπηρέτηση αναγκών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να ανταποκριθούν στις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο που εντάσσονται στην προοπτική της διαμόρφωση 

του πλαισίου λειτουργίας των smart cities.  

Εκδήλωση προβολής startups εταιρειών που δημιουργήθηκαν από μέλη της υπερ-oρθόδοξης εβραϊκής 

Κοινότητας Haredi 

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου ενημερωτική εκδήλωση, στο αμφιθέατρο Υπ. Εξωτερικών Ισραήλ, στην οποία παρουσίαστηκε το πρόγραμμα BizLabs που 

αποτελεί δράση της Αρχής Καινοτομίας αποκλειστικά για τα μέλη της κοινότητας των υπερ-ορθοδόξων εβραίων της κοινότητας Haredi.  

Ειδικότερα η δράση Bizlabs είναι ένας αποδιαμορφωτής (Scalerator) για τις εταιρείες start-ups προηγμένου στάδιου ωρίμνασης και ανοίκουν στην κοινότητα Haredi. Το 

πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για περίοδο 5 μηνών (διάστημα το οποίο τελικώς επεκτάθηκε σε 8-10 μήνες) για αποκλειστικά 6-7 νεοσύστατες επιχειρήσεις σε κάθε κύκλο, 

οι οποίες  λαμβάνουν πλήρεις υπηρεσίες, πρόσβαση σε πολυεθνικές εταιρείες, επαγγελματικά εργαστήρια και φόρουμ επενδυτών.  
Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί το ποσοστό επιτυχίας των start-ups επιχειρήσεων που έχουν ιδρυτές μέλη της κοινότητας Haredi. Προσανατολισμός είναι 

τελικά να αναδειχθεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα σε ηγετική πλατφόρμα επώασης και ωρίμανσης startups επιχειρήσεων στο Ισραήλ, για την προώθηση των τεχνολογικών 

εταιρειών στην κοινότητα Haredi.  

Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των ανεπτυγμένων startups επιχειρήσεων Haredi, σε όλες τις βιομηχανίες. Το πρόγραμμα επιχορηγείται πλήρως από 

την Αρχή Καινοτομίας του Ισραήλ και δεν υπάρχει υποχρέωση για τις εταιρείες απόδοσης οιασδήποτε ανταποδοτικής εισφοράς όταν μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν 

στην αγορά τις επιδόσεις τους. 

Οι μετέχοντες στην δράση BizLabs έχουν τις εξής δυνατότητες κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα: 

α. Συμμετοχή στο φόρουμ επενδυτών, β) υποστήριξη διαρκή από επιτελείο επαγγελματιών, γ) χρήση εξαιρετικά σύγχρονων εργαστηριών στην Ιερουσαλήμ, δ) διαρκή 

διαδικτύωση μέσω της πλατφόρμας που διαθέτει η Αρχή Καινοτομίας, ε) πρόσβαση και συμβουλές από πολυεθνικές εταιρείες και επαγγελματίες, στ) προωθημένο 

πρόγραμμα εργασίας και επαγγελματικά εργαστήρια, ζ) επαγγελματίες μέντορες. 

Το BizLabs ιδρύθηκε από ίδρυμα Kemach, το ίδρυμα Achim Global και την Αρχή Ανάπτυξης του Δήμου Ιεροσολύμων. Η βασική πρόνοια που έπρεπε να εξυπηρετηθεί 

από τότε που σχεδιάστηκε το 2014 ήταν να ενθαρρύνει την ένταξη των αρρένων υπερ-ορθοδόξων εβραίων στην αγορά εργασίας και αποβλέπει στην προσέγγιση 

επιχειρηματιών, συμβούλων, μικρομεσαίων ιδιοκτητών επιχειρήσεων από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.  

Επικεφαλής του εγχειρήματος είναι η κα. Naomi Krieger Carmy η οποία υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής του τμήματος κοινωνικών προκλήσεων, είναι υπεύθυνη για 

τη διαχείριση και αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.  

Η κα. Krieger ανέφερε σύμφωνα με στοιχεία για το 2019 8,7% των απασχολουμένων στην ισραηλινή οικονομία σχετίζονται με την υψηλή τεχνολογία και συμβάλλουν 

στο 12% του ΑΕΠ του Ισραήλ και 43% στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας. Ήδη σημείωσε ότι με τα πρώτα στοιχεία του 2020 ο ποσοστό απασχολουμένων στον κλάδο 

υψηλής τεχνολογίας ανήλθε στο 9,2%, γεγονός που υποδηλώνει την ταχύτατη εξέλιξη και την απορρόφηση νέων επιστημόνων με ταχείς ρυθμούς.  

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε τα έτη 1985-2015 στο σύνολο του εργατικού δυναμικού του Ισραήλ το 38,2% ήταν εβραίοι μη ορθόδοξοι άνδρες και το 40,2% 

εβραίες μη ορθόδοξες. Αντιστοίχως μόνον το 1,7% των ανδρών και το 2,5% των γυναικών που εντάσονται στην κοινότητα των Haredi εντάσσονται στο εργατικό 

δυναμικό την ίδια περίοδο. Την ίδια χρονική περίοδο το 0,4% των γυναικών και το 0,3% των ανδρών Haredi απασχολούνται σε θέσεις εργασίας σχετιζόμενες με την 

υψηλή τεχνολογία. Αντιστοίχως το 74,2% των ανδρών και το 23,8% των γυναικών μη ορθοδόξων εβραίων απασχολούνται στις θέσεις εργασίας που έχει δημιουργήσει ο 

κλάδος υψηλής τεχνολογίας.  

 


