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Οικονομία
 τοιχεία διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ-Ιςραιλ 2021
 ε ιςτορικό χαμθλό 50ετίασ θ ανεργία ςτο Ιςραιλ
 Mεγάλθ άνοδοσ των τιμϊν των ακινιτων ςτο Ιςραιλ το 2021
 Mείωςθ δθμοςίου χρζουσ ςτο 68,8% του ΑΕΠ για το 2021 – Αφξθςθ επιτοκίων από
Κεντρικι Σράπεηα
Διακρατικι ςυνεργαςία ςε οικονομία, τεχνολογία κλπ
 υμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου Ιςραιλ - ΗΑΕ
 Κφρωςθ υμφωνίασ Ελεφκερου Εμπορίου μεταξφ Ιςραιλ και Ν. Κορζασ
 Eνίςχυςθ τθσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ του Ιςραιλ με τθν Αίγυπτο και το Μαρόκο
 Κοινι πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων για ερευνθτικι-διαςτθμικι ςυνεργαςία Ιςραιλ
και ΗΑΕ
 Δθμοςιεφματα ςε ι/ΜΜΕ για επικείμενθ ςυνεργαςία Ιςραιλ και αουδικισ Αραβίασ ςε
αεροπλοΐα και ζρευνα και τεχνολογία.
Ενζργεια – Περιβάλλον
 Eτοιμότθτα Ιςραιλ για εξαγωγζσ ποςοτιτων φ.α ςε Ευρϊπθ μζχρι το προςεχζσ καλοκαίρι
– Αναηωπφρωςθ ενδιαφζροντοσ για East Med
 Ανακάλυψθ κοιτάςματοσ φ.α. από τθν Energean ςτο τεμάχιο Athena
 Η Ι/Κυβζρνθςθ κζτει προσ ζγκριςθ ςτθν Ι/Βουλι νομοςχζδιο για τθν κλιματικι αλλαγι
Επιχειρθματικζσ ειδιςεισ
 Εξαγωγζσ φψουσ 11,2 δις. δολ. το 2021 για τθν ι/αμυντικι βιομθχανία
 Eπενδυτικό πρόγραμμα 600 εκ. ΝΙS του Ιςραιλ ςτθ διαςτθμικι τεχνολογία
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Οικονομία
τοιχεία διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ-Ιςραιλ 2021
Tο 2021, ςφμφωνα με τα (προςωρινά) ςτοιχεία τθσ
ΕΛΣΤΑΤ, το διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ-Ιςραιλ
διαρκρϊνεται ωσ ακολοφκωσ:
εκ. €

2020

Mεταβολι %
2020-21

Εξαγωγζσ (+Π)

369.6

+48,5%

548.78

Εξαγωγζσ (-Π)

320.4

+37,2%

439.5

Ειςαγωγζσ (+Π)

265.4

+48%

393

Ειςαγωγζσ (-Π)

139.7

+48,2%

207

635

+48,3%

941.78

Ιςοηφγιο (+Π)

104.2

+49,5%

155.78

Ιςοηφγιο (-Π)

180.7

+28,7%

232.5

Όγκοσ εμπορίου

2021

(+Ρ) με πετρελαιοειδι
(-Ρ) άνευ πετρελαιοειδϊν
Ππωσ φαίνεται ςτον ανωτζρω πίνακα, θ Ελλάδα,
ςφμφωνα με τα (προςωρινά) ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ
για το 2021, κατζγραψε ςθμαντικι αφξθςθ των
εξαγωγϊν τθσ προσ το Ιςραιλ, φψουσ 48,5% ςε
ςχζςθ με το 2020 (37,2% αφξθςθ, εξαιρουμζνων των
πετρελαιοειδϊν). Ειδικότερα, το 2021 οι ελλθνικζσ
εξαγωγζσ προσ το Ιςραιλ ανιλκαν ςε 548.78 εκ.
ευρϊ, ζναντι 369.6 εκ. ευρϊ το 2020 (439.5 εκ.
ευρϊ, ζναντι 320.4 3κ. ευρϊ το 2020, εξαιρουμζνων
των πετρελαιοειδϊν).
Ομοίωσ οι ειςαγωγζσ από το Ιςραιλ το 2021
κατζγραψαν αφξθςθ τθσ τάξθσ του 48%, ενϊ θ
αφξθςθ ζφκαςε το 48,2% εξαιρουμζνων των
πετρελαιοειδϊν. Ειδικότερα, οι ειςαγωγζσ από το
Ιςραιλ ζφκαςαν ςτα 393 εκ. ευρϊ (207 εκ. ευρϊ,
εξαιρουμζνων των πετρελαιοειδϊν). Τζλοσ,
καταγράφθκε αφξθςθ τθσ τάξθσ του 48,3%
αναφορικά με τον ςυνολικό όγκο διμεροφσ
εμπορίου, ενϊ θ Ελλάδα διατιρθςε ευρφ εμπορικό
πλεόναςμα ζναντι του Ιςραιλ, φψουσ 155.78 εκ,.
ευρϊ (αφξθςθ 49,5% ςε ςφγκριςθ με το 2020).
Το ςθμαντικότερο ςτοιχείο των εξαγωγϊν κατά το
2021 ιταν θ μεγάλθ αφξθςθ που καταγράφθκε ςε
ςειρά ελλθνικϊν προϊόντων με εδραιωμζνθ κζςθ
ςτισ διμερείσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και κυρίωσ θ
αφξθςθ κατά 119% των εξαγωγϊν πετρελαιοειδϊν
(περί τα 108 εκ. ευρϊ ζναντι 49,2 εκ. ευρϊ το
2020), κακϊσ και διαφόρων βιομθχανικϊν
προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθν
ανάπτυξθ
τθσ
βιομθχανίασ
άντλθςθσ
υδρογονανκράκων του Ιςραιλ (ςφρματα και
καλϊδια, χαλκοςωλινεσ, ράβδοι αργιλίου κλπ).

Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί θ παντελισ απουςία
διατροφικϊν και (παρα)φαρμακευτικϊν ειδϊν
ςτα πρϊτα δζκα ελλθνικά προϊόντα, κακϊσ και θ
αναιμικι παρουςία των δομικϊν υλικϊν, γεγονόσ
που καταδεικνφει τθν προςπάκεια που πρζπει να
καταβλθκεί για τθν προϊκθςι τουσ ςτθν
ιςραθλινι αγορά.
Στον τομζα των ειςαγωγϊν από το Ιςραιλ το 2021
κυριάρχθςαν τα πετρελαιοειδι, τα οποία
καλφπτουν το ιμιςυ ςχεδόν των ειςαγόμενων
ςτθν Ελλάδα ειδϊν, ενϊ ςθμαντικό μερίδιο
εξακολουκοφν
να
κατζχουν
διάφορα
απορρίμματα μετάλλων. Καταγράφθκαν επίςθσ
ειςαγωγζσ προϊόντων εμπιςτευτικοφ εμπορίου
φψουσ περίπου 21 εκ. ευρϊ.
ε ιςτορικό χαμθλό 50ετίασ θ ανεργία ςτο
Ιςραιλ
Το ποςοςτό ανεργίασ ςτο Ιςραιλ υποχϊρθςε κατά
το πρϊτο μιςό του Απριλίου 2022 ςτο 2,9%,
καταγράφοντασ ιςτορικό χαμθλό 50ετίασ,
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ
Υπθρεςίασ τθσ χϊρασ. Σθμειωτζον ότι ςτο δεφτερο
μιςό του Μαρτίου 2022 το αντίςτοιχο ποςοςτό
βριςκόταν ςτο 3,7%.
Ωςτόςο, αν ςυνυπολογιςκεί ο αρικμόσ των
εργαηομζνων που ετζκθςαν ςε αναςτολι από τθν
αρχι τθσ πανδθμικισ κρίςθσ και οι οποίοι δεν
ζχουν ακόμα επανζλκει ςτισ εργαςίεσ τουσ
(κυρίωσ αφορά εργαηόμενουσ ςτον κλάδο του
τουριςμοφ), το ποςοςτό ανεργίασ για το πρϊτο
μιςό του Απριλίου 2022 φκάνει ςε 4,4% (ζναντι
5,3% κατά το δεφτερο μιςό Μαρτίου 2022).
Εκτιμάται ότι θ κατάςταςθ ςτθν αγορά εργαςίασ
ενδζχεται να προκαλζςει νζεσ πλθκωριςτικζσ
πιζςεισ, ενϊ θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ χϊρασ
προβλζπει τελικό ποςοςτό ανεργίασ περί το 3,5%
ςτο τζλοσ του 2022, κακϊσ και ςυνζχιςθ τθσ
πτωτικισ τάςθσ τθσ ανεργίασ εντόσ του 2023.
Mεγάλθ άνοδοσ των τιμϊν των ακινιτων ςτο
Ιςραιλ το 2021
Οι τιμζσ των ακινιτων ςτο Ιςραιλ αυξικθκαν
κατά 16,3% το 2021, ςφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ
ι/Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, ςθμειϊνοντασ τθν
υψθλότερθ αφξθςθ ςε βάκοσ 10ετίασ. Θ
υψθλότερθ αφξθςθ με 18,5% κατεγράφθ ςτο
κεντρικό Ιςραιλ, ενϊ ςτθ βόρεια περιοχι τθσ
χϊρασ ςθμειϊκθκε αφξθςθ 13,8% και ςτθ νότια
12,3%. Από πλευράσ πόλεων, τα Ιεροςόλυμα με
16,7% και το Τελ Αβίβ με 16% ςθμείωςαν τθ
ςθμαντικότερθ αφξθςθ. Σθμειωτζον ότι ο εκνικόσ
μ.ο τιμισ ενοικίου αυξικθκε ςε 4.154 ΝΙS
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(περίπου 1.220 δολ.) ςτο πρϊτο τρίμθνο του 2022,
ζναντι 4.113 ΝΙS ςτο αντίςτοιχο τρίμθνο του 2021.
Θ ςθμαντικι αυτι αφξθςθ ζχει προκαλζςει
κοινωνικζσ αντιδράςεισ, κακιςτϊντασ ανζφικτθ τθν
ιδιοκατοίκθςθ για πολλζσ μεςοαςτικζσ οικογζνειεσ
του Ιςραιλ και αναγκάηοντασ τθν κυβζρνθςθ, δια
ςτόματοσ του Υπουργοφ Οικονομίασ Avigdor
Liberman, να κακθςυχάςει τουσ πολίτεσ,
διαβεβαιϊνοντασ ότι θ αγορά ςταδιακά κα
ιςορροπιςει ςε χαμθλότερεσ τιμζσ μζχρι το τζλοσ
του τρζχοντοσ ζτουσ. Ρολλοί οικονομολόγοι
ωςτόςο κεωροφν ότι οι διαβεβαιϊςεισ δεν
ευκυγραμμίηονται με τα πραγματικά δεδομζνα τθσ
οικονομίασ, τα οποία δείχνουν ότι θ ανοδικι τάςθ
των τιμϊν κα ζχει ςυνζχεια.
Ραράλλθλα, θ Στατιςτικι Υπθρεςία δθμοςίευςε
ςτοιχεία, βάςει των οποίων καταγράφεται αφξθςθ
του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι κατά 0,8% τον
Απρίλιο του τ.ε. Από τθν ζναρξθ του ζτουσ, θ
αφξθςθ του εν λόγω δείκτθ ζχει φκάςει ςτο 2,3%,
ενϊ, με μινα αναφοράσ τον Απρίλιο και ςε βάκοσ
ενόσ ζτουσ, ζχει φκάςει ςτο 4%. Ειδικότερα θ
αφξθςθ ςτα φροφτα και λαχανικά ζχει φκάςει ςτο
5,5%, ςτα είδθ ζνδυςθσ ςτο 2,3% και ςτισ
υπθρεςίεσ διαςκζδαςθσ ςτο 1,5%.
Mείωςθ δθμοςίου χρζουσ ςτο 68,8% του ΑΕΠ για
το 2021 – Αφξθςθ επιτοκίων από Κεντρικι
Σράπεηα
Θ Κεντρικι Τράπεηα του Ιςραιλ προχϊρθςε ςε
αφξθςθ του βαςικοφ επιτοκίου κατά 0,4%, ιτοι ςε
0,75% από το μζχρι πρότινοσ ιςχφον 0,35%,
ςτοχεφοντασ ςε ελάφρυνςθ τθσ πλθκωριςτικισ
πίεςθσ και ιδίωσ τθσ ραγδαίασ αφξθςθσ ςτισ τιμζσ
των ακινιτων. Θ απόφαςθ κεωρείται απολφτωσ
εφλογθ, αφ θσ ςτιγμισ ο πλθκωριςμόσ κατζγραψε
ρεκόρ δεκαετίασ κατά τον Απρίλιο του 2022,
φκάνοντασ ςτο 4%.
Ραράλλθλα, ςθμειϊνεται θ ανακοίνωςθ του
Υπουργείου Οικονομικϊν για περαιτζρω μείωςθ
του δθμοςίου χρζουσ τθσ χϊρασ ςτο 2021 ςτο
68,8% του ΑΕΡ, ςε ςφγκριςθ με το 71,7% ςτο τζλοσ
του 2020, παρά τισ αρχικζσ προβλζψεισ για
διατιρθςθ του δθμοςίου χρζουσ ςε τιμζσ άνω του
70% του ΑΕΡ. Βεβαίωσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ
μείωςθ του χρζουσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ δεν
ςυμβαδίηει με τθν πορεία του χρζουσ ςε απόλυτα
νοφμερα, βάςει των οποίων αυτό αυξικθκε το
2021 ςε 1, 1 τρις. NIS, ζναντι 984 δις. ΝIS το 2020.

Διακρατικι
ςυνεργαςία
τεχνολογία κλπ

ςε

οικονομία,

υμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου Ιςραιλ - ΗΑΕ
Ωσ ιςτορικό βιμα οικονομικισ ςυνεργαςίασ
προβάλλουν τα εδϊ ΜΜΕ τθν υπογραφι
διμεροφσ Συμφωνίασ Ελεφκερου Εμπορίου μεταξφ
Ιςραιλ και ΘΑΕ. H Συμφωνία υπεγράφθ ςτο
Ντουμπάι από τθν Υπουργό Οικονομίασ του
Ιςραιλ Orna Barbivai και τον Εμιρατινό ομόλογό
τθσ Abdulla bin Touq Al Marri.
Τθ ςθμαςία τθσ Συμφωνίασ, θ οποία ερμθνεφεται
ωσ φυςικι εξζλιξθ των λεγόμενων «Συμφωνιϊν
Αβραάμ» και τθσ εξομάλυνςθσ των ςχζςεων του
Ιςραιλ με ςειρά αραβικϊν κρατϊν, εξιρε ο ίδιοσ
ο ΡΘ του Ιςραιλ N.Bennett, ο οποίοσ τόνιςε ότι οι
θγεςίεσ των δφο χωρϊν κα ςυνεχίςουν τισ
προςπάκειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ
τουσ και για τθν εμπζδωςθ τθσ ειρινθσ. Θ
Υπουργόσ Οικονομίασ του Ιςραιλ Ο.Barbivai
χαρακτιριςε τθν εξζλιξθ ωσ «ςτρατθγικισ
ςθμαςίασ για τισ οικονομικζσ ςχζςεισ των δφο
χωρϊν».
Θ Συμφωνία (υπ. αρ. 19 ςτθν ιςτορία του Ιςραιλ
και δεφτερθ εντόσ του 2022 – είχε προθγθκεί
αυτι με τθν Ινδία) καλφπτει ευρφ πεδίο κλάδων
και δραςτθριοτιτων και κεωρείται επαρκϊσ
ςυμπεριλθπτικι, ςε ςθμείο μάλιςτα που
ςυγκρίνεται ευκζωσ με τισ αντίςτοιχεσ Συμφωνίεσ
που ζχει υπογράψει το Ιςραιλ με τθν ΕΕ και τισ
ΘΡΑ. Καλφπτει το 96% του διμεροφσ εμπορίου, το
οποίο άγγιξε ςε αξία τα 885 εκ. δολ. το 2021. Για
να δοκεί μια ςυγκριτικι εικόνα των διμερϊν
εμπορικϊν ςχζςεων, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ
αξία των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν Ιςραιλ-ΘΑΕ
ιταν 120 εκ. δολ. το 2020 και 1 εκ. δολ. το 2010.
Τζλοσ, ο Ρρόεδροσ του Επιχειρθματικοφ
Συμβουλίου ΘΑΕ-Ιςραιλ Dorian Barak ανζφερε ότι
μετά τθ Συμφωνία αναμζνεται κφμα ι/εταιρειϊν
που κα λειτουργιςουν παραρτιματα, κυγατρικζσ
ι άλλθσ μορφισ ςχιματα ςτα ΘΑΕ και ειδικότερα
προζβλεψε ότι μζχρι το τζλοσ του ζτουσ ο αρικμόσ
τουσ κα αγγίξει τισ 1000.
Κφρωςθ υμφωνίασ Ελεφκερου Εμπορίου μεταξφ
Ιςραιλ και Ν. Κορζασ
Σφμφωνα με δθμοςιεφματα ι/οικονομικϊν
ιςτοςελίδων, το Ιςραιλ ολοκλιρωςε τθ
διαδικαςία επίςθμθσ κφρωςθσ τθσ διμεροφσ
Συμφωνίασ Ελεφκερου Εμπορίου με τθ Ν.Κορζα,
τθν οποία είχαν υπογράψει οι δφο χϊρεσ το
περαςμζνο ζτοσ. Αναμζνεται πλζον θ ολοκλιρωςθ
τθσ αντίςτοιχθσ διαδικαςίασ από κορεατικισ
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πλευράσ, γεγονόσ που ςφμφωνα με τα ίδια
δθμοςιεφματα επίκειται εντόσ των προςεχϊν
εβδομάδων.
Οι αρμόδιεσ αρχζσ του ι/Υπουργείου Οικονομίασ
αναμζνουν ότι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συμφωνίασ
κα εξαλειφκεί, μεταξφ άλλων, θ πρόςκετθ
φορολογικι επιβάρυνςθ φψουσ 7% ςτα ειςαγόμενα
κορεατικισ προζλευςθσ αυτοκίνθτα, τα οποία είναι
ιδιαιτζρωσ δθμοφιλι ςτθν ι/αγορά. Ωςτόςο,
παράγοντεσ τθσ αγοράσ τονίηουν ότι θ εξάλειψθ
του εν λόγω φόρου κα εξιςορροπιςει κάπωσ τισ
τιμζσ, αλλά δεν πρόκειται να οδθγιςει ςε μεγάλθ
πτϊςθ αυτϊν, δεδομζνου ότι θ άνοδοσ των τιμϊν
των αυτοκινιτων οφείλεται, ςε μεγάλο βακμό, ςε
παράγοντεσ που δεν εξαρτϊνται από τθ
δαςμολογικι/φορολογικι τουσ αντιμετϊπιςθ.
Θ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν τθσ ανωτζρω
Συμφωνίασ πρζπει να ςυνεκτιμθκεί με τισ εν
εξελίξει διαπραγματεφςεισ των Ιςραθλινϊν για τθ
ςφναψθ αντίςτοιχων Συμφωνιϊν με το Βιετνάμ
(αναμζνεται υπογραφι αργότερα εντόσ του ζτουσ)
και, κυρίωσ, με τθν Κίνα, οι ςυνομιλίεσ με τθν οποία
πρόκειται να εντακοφν, κατόπιν τθσ πρόςφατθσ
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ του Ι/ΥΡΕΞ Yair Lapid με
τον Κινζηο ομόλογό του Wang Yi.

Eνίςχυςθ τθσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ του
Ιςραιλ με τθν Αίγυπτο και το Μαρόκο
Το Ιςραιλ ενιςχφει τθν οικονομικι του ςυνεργαςία
με τθν Αίγυπτο και το Μαρόκο, προχωρϊντασ ςτθ
ςφναψθ Συμφωνιϊν και ςτθν ανάλθψθ κοινϊν
πρωτοβουλιϊν, οι οποίεσ εντάςςονται ςτθν
ευρφτερθ προςπάκεια αναβάκμιςθσ των ςχζςεϊν
του με τισ δφο αραβικζσ χϊρεσ.
Ειδικότερα, το Ιςραιλ και θ Αίγυπτοσ επιδιϊκουν
τθν αφξθςθ του διμεροφσ τουσ εμπορίου ςε
ορίηοντα τριετίασ, φτάνοντασ ςε αξία τα 700 εκ.
δολ. ζωσ το 2025 (το 2021 θ αξία του διμεροφσ
εμπορίου άγγιξε τα 300 εκ. δολ.). Κομβικισ
ςθμαςίασ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου είναι θ
από κοινοφ αναβάκμιςθ του μεκοριακοφ ςτακμοφ
Nitzana ςε περιφερειακό κζντρο logistics και ςε
ηϊνθ κοινισ απαςχόλθςθσ εργατικοφ δυναμικοφ.
Ραράλλθλα, οι δφο χϊρεσ κα προχωριςουν ςε
projects ςυνεργαςίασ ςτθν ζρευνα-τεχνολογία και
τθν πράςινθ ενζργεια, ενϊ κα αυξιςουν και τον
αρικμό των απευκείασ πτιςεων. Φιλοδοξοφν
επίςθσ να αυξιςουν τισ εξαγωγζσ τροφίμων,
ιχκυθρϊν και καταςκευαςτικϊν υλικϊν από τθν
Αίγυπτο προσ το Ιςραιλ και τισ εξαγωγζσ προϊόντων
αγροτικισ τεχνολογίασ από το Ιςραιλ ςτθν
Αίγυπτο.

Ραράλλθλα,
θ
Ι/Υπουργόσ
Καινοτομίασ,
Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ Orit Farkash-Hacohen
υπζγραψε
μείηονοσ
ςθμαςίασ
Συμφωνία
Τεχνολογικισ Συνεργαςίασ με τον Μαροκινό
ομόλογό τθσ Abdellatif Miraoui.
Θ εν λόγω ςυμφωνία καλφπτει ζνα ευρφτατο
πεδίο κοινϊν προγραμμάτων και ςυνεργαςίασ
ςτουσ τομείσ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, τθσ
αγροτικισ τεχνολογίασ, τθσ διαχείριςθσ υδάτων,
τθσ τεχνολογίασ τροφίμων, τθσ βιοτεχνολογίασ,
φαρμακευτικισ και ιατρικισ τεχνολογίασ, των
ΑΡΕ, των ζξυπνων πόλεων, τθσ διαςτθμικισ
τεχνολογίασ κλπ. Θ υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ
ανατίκεται ςε ομάδα εργαςίασ ακαδθμαϊκϊν από
τισ δφο χϊρεσ, οι οποίοι κα αναλάβουν, εκτόσ των
άλλων,
τθ
διοργάνωςθ
ςεμιναρίων,
επιςτθμονικϊν
ςυναντιςεων,
ανταλλαγϊν
φοιτθτϊν κλπ.
Σθμειωτζον ότι πρόκειται για τθν τρίτθ ςυμφωνία
ςυναφοφσ περιεχομζνου που ζχει υπογράψει θ
Υπουργόσ Farkash-Hacohen, ςε ςυνζχεια των
«Συμφωνιϊν Αβραάμ» (προθγικθκαν αντίςτοιχεσ
ςυμφωνίεσ με ΘΑΕ και Μπαχρζϊν).

Κοινι πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων για
ερευνθτικι-διαςτθμικι ςυνεργαςία Ιςραιλ και
ΗΑΕ
Θ κρατικι αρχι Διαςτιματοσ του Ιςραιλ (Israel
Space Agency) και θ αντίςτοιχθ αρχι των ΘΑΕ
δθμοςίευςαν κοινι πρόςκλθςθ υποβολισ
προτάςεων, απευκυνόμενθ ςε ερευνθτικζσ
ομάδεσ ςτισ δφο χϊρεσ, επί τθ βάςει των
δεδομζνων που ζχουν ςυλλεγεί από τον μικροδορυφόρο παρακολοφκθςθσ τθσ Βλάςτθςθσ και
του Ρεριβάλλοντοσ (VENµS), που ζχει τεκεί ςε
τροχιά κατόπιν κοινοφ προγράμματοσ ΙςραιλΓαλλίασ.
Το ανακοινωκζν πρόγραμμα ςθματοδοτεί τθν
επίςθμθ ζναρξθ τθσ διμεροφσ διαςτθμικισ
ςυνεργαςίασ Ιςράθλ – ΘΑΕ, ςε ςυνζχεια και
υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ ςυμφωνίασ που
υπεγράφθ μεταξφ των δφο χωρϊν τον Οκτϊβριο
του 2021. Θ ερευνθτικι δραςτθριότθτα κα
επικεντρωκεί ςτθν κλιματικι κρίςθ, με ζμφαςθ
ςτθ γεωργία ακριβείασ και τθ μελζτθ των
υδάτινων ςυςτθμάτων.
Τθν εξζλιξθ χαιρζτιςαν θ Ι/Υπουργόσ Επιςτιμθσ,
Τεχνολογίασ και Διαςτιματοσ Orit FarkashHaCohen, αναφζροντασ ότι «θ ςθμαντικι
ςυνεργαςία Ιςραιλ-ΘΑΕ ςτον τομζα του
διαςτιματοσ που ξεκινά ςιμερα αποδεικνφει ότι
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θ τεχνολογία ενϊνει τουσ ανκρϊπουσ» και θ
Ε/Υπουργόσ Ρροθγμζνθσ Τεχνολογίασ Sarah Al
Amiri, θ οποία διλωςε ότι οι ςυνζργειεσ αποτελοφν
κλειδί για τθ διαχείριςθ κοινϊν περιβαλλοντικϊν
ηθτθμάτων. Το κοινό πρόγραμμα εκλαμβάνεται από
τα ι/ΜΜΕ ωσ ζνα ακόμα ουςιαςτικό βιμα προσ τθν
εμβάκυνςθ των διμερϊν ςχζςεων, οι οποίεσ ζχουν
τεκεί ςε εντελϊσ διαφορετικι βάςθ από τθν
υπογραφι των λεγόμενων «Συμφωνιϊν Αβραάμ»
και εντεφκεν.
Δθμοςιεφματα ςε ι/ΜΜΕ για επικείμενθ
ςυνεργαςία Ιςραιλ και αουδικισ Αραβίασ ςε
αεροπλοΐα και ζρευνα και τεχνολογία
Σφμφωνα με δθμοςιεφματα ςτα ι/ΜΜΕ, επίκειται
«μείηων
διπλωματικι ςυνάντθςθ»
(“major
diplomatic meeting”) μεταξφ Ιςραιλ και Σαουδικισ
Αραβίασ, ςτθν οποία πρόκειται να ςυηθτθκεί θ
ςυνεργαςία των δφο χωρϊν ςτθν αεροπλοΐα και
τθν ζρευνα και τεχνολογία, με ζμφαςθ ςτθν
ιατρικι, τθ γεωργία και τθν ενζργεια.
Σφμφωνα με τα ίδια δθμοςιεφματα, θ ΣΑ επιτρζπει
ιδθ ςε ι/επιχειρθματίεσ τθν είςοδο ςτθ χϊρα με τθ
χοριγθςθ ειδικισ κεϊρθςθσ ειςόδου. Ωσ επί το
πλείςτον πρόκειται για διευκυντικά ςτελζχθ
ι/εταιρειϊν υψθλισ τεχνολογίασ που ζχουν
προςκλθκεί για τθ διερεφνθςθ του πεδίου
επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ ςτουσ εν λόγω
τομείσ. Οι εν λόγω επιςκζψεισ φαίνεται ότι ζχουν
ιδθ αποδϊςει καρποφσ, κακϊσ ζχουν υπογραφεί
δφο ςθμαντικά ςυμβόλαια ςτον τομζα τθσ
αγροτικισ τεχνολογίασ (ειδικότερα ςτθ διαχείριςθ
υδάτινων πόρων ςε περιβάλλον εριμου) και άλλο
ζνα ςτον τομζα του ιατρικοφ εξοπλιςμοφ.
Ενζργεια – Περιβάλλον
Eτοιμότθτα Ιςραιλ για εξαγωγζσ ποςοτιτων φ.α
ςε Ευρϊπθ μζχρι το προςεχζσ καλοκαίρι –
Αναηωπφρωςθ ενδιαφζροντοσ για East Med
Σφμφωνα με δθλϊςεισ τθσ ι/Υπουργοφ Ενζργειασ Κ.
Elharrar, το Ιςραιλ προετοιμάηεται να ςυνδράμει
τθν ευρωπαϊκι αγορά ενζργειασ με παροχι φ.α
μζχρι το προςεχζσ καλοκαίρι. Θ κα Elharrar διλωςε
επί λζξει «Η ευρωπαϊκι αγορά ενζργειασ
αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ ελλείψεισ μετά τθν κρίςθ
με τθ Ρωςία και το Ιςραιλ διαβλζπει μια ευκαιρία,
τθν οποία ςκοπεφει να αξιοποιιςει ςτο ζπακρο».
Εκτιμάται ότι το φ.α που προζρεχται από χϊρεσ τθσ
ΝΑ Μεςογείου (με το περιςςότερο εξ αυτοφ να
προζρχεται από το Ιςραιλ) μπορεί να παράςχει
ποςότθτεσ φψουσ περί τα 20 bcm ςε ετιςια βάςθ
ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο. Οι εν λόγω ποςότθτεσ

πόρρω απζχουν φυςικά από τθν αντικατάςταςθ
του ρωςικισ προζλευςθσ φ.α που καταναλϊνεται
ςτθν Ευρϊπθ (περί τα 150 bcm ετθςίωσ), αλλά
ςαφϊσ αποτελεί ςθμαντικι τόνωςθ, ιδίωσ αν
ακροιςκεί με τα 15-20 bcm αμερικανικοφ LNG
που αναμζνεται να ειςαχκοφν ςτθν Ευρϊπθ και
με τα 20-30 bcm καταρινισ προζλευςθσ. Μθ
κατονομαηόμενθ διπλωματικι πθγι διλωςε ότι το
Ιςραιλ δεν μπορεί να αντικαταςτιςει το ρωςικό
φ.α, αλλά οι ποςότθτεσ που μπορεί να εξαγάγει
ςτθν Ευρϊπθ είναι ςθμαντικζσ. Το ηθτοφμενο
ωςτόςο είναι θ ανεφρεςθ τρόπων εξαγωγισ που
κα είναι ταχείσ και οικονομικά επωφελείσ για όλεσ
τισ πλευρζσ.
Υπό το φωσ των ανωτζρω, για πολλοςτι φορά το
τελευταίο
διάςτθμα,
καταγράφεται
θ
αναηωπφρωςθ του ενδιαφζροντοσ για τον αγωγό
East Med, τθν οποία τα εγχϊρια ΜΜΕ ςυνδζουν
με τισ δθλϊςεισ τθσ Ι/Υπουργοφ Ενζργειασ περί
πολλαπλϊν διακζςιμων επιλογϊν για τισ
εξαγωγζσ ι/φ.α, κακϊσ και με τθν πρόςφατεσ
3μερείσ ςυνόδουσ των Υπουργϊν Εξωτερικϊν και
Ενζργειασ Ελλάδασ, Ιςραιλ και Κφπρου.
Ανακάλυψθ κοιτάςματοσ φ.α. από τθν Energean
ςτο τεμάχιο Athena
Θ Energean ανακοίνωςε ανακάλυψθ φυςικοφ
αερίου ςε εμπορικζσ ποςότθτεσ ςτθ γεϊτρθςθ
που πραγματοποίθςε ςτο τμιμα Athena του
τεμαχίου 12 του κοιτάςματοσ Λεβιάκαν. Θ
προκαταρκτικι ανάλυςθ δείχνει ότι θ ανακάλυψθ
τθσ Athena περιζχει ανακτιςιμουσ όγκουσ αερίου
φψουσ 8 BCM και, ςφμφωνα με τθν εταιρεία, είναι
ιδιαίτερα
ςθμαντικι,
κακϊσ
ουςιαςτικά
αναβακμίηει, μειϊνοντασ τον κίνδυνο (de-risks)
επιπλζον 50 BCM μελλοντικϊν πόρων ςτθν
περιοχι Olympus, δίνοντασ ςυνολικά 58 BCM,
ςυμπεριλαμβανομζνου του Athena.
Θ περιοχι Olympus είναι θ πρόςφατα
κακοριςμζνθ
περιοχι
αρμοδιότθτασ
τθσ
Energean, θ οποία περιλαμβάνει το Athena , ςυν
τα αδιάτρθτα τεμάχια Hera, Zeus, Apollo, Hestia
ςτο τεμάχιο 12 και το παρακείμενο κοίταςμα
Tanin. Θ ανακάλυψθ αντιπροςωπεφει μια
ςθμαντικι προςκικθ ςτθν επιβεβαιωμζνθ
ποςότθτα φυςικοφ αερίου που ανακαλφφκθκε
ςτθν Αποκλειςτικι Οικονομικι Ηϊνθ του Ιςραιλ,
ανεβάηοντασ το ςφνολο ςε περίπου 800 BCM.
Θ Energean εξετάηει διάφορεσ δυνατότθτεσ για
τθν εμπορευματοποίθςθ του φυςικοφ αερίου
ςτθν περιοχι Olympus , μεταξφ των οποίων και
περαιτζρω εγχϊριεσ πωλιςεισ φυςικοφ αερίου
από το Ιςραιλ, με τθ μορφι νζων Συμφωνιϊν
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Ρϊλθςθσ και Αγοράσ Φυςικοφ Αερίου (Gas Sales
and Purchase Agreements - GSPA) που
υποςτθρίηονται από τθ ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ
ιςραθλινισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ
και πωλιςεισ spot. Εξετάηει, επίςθσ, εξαγωγικζσ
επιλογζσ, όπωσ θ ανάπτυξθ του Μνθμονίου
Συνεργαςίασ που υπογράφθκε με τθν Egyptian
Natural Gas Holding Company (EGAS) για τθν
προμικεια ζωσ και 3 BCM ετθςίωσ ςε δεςμευτικι
ςυμφωνία και εξαγωγζσ ςε άλλεσ περιφερειακζσ
και ευρωπαϊκζσ αγορζσ μζςω αγωγϊν και LNG
μζςω Κφπρου και/ι Αίγυπτου.
Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Energean κ. ιγασ
ςτισ δθλϊςεισ του υπογράμμιςε τισ δυνατότθτεσ
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Olympus και επιβεβαίωςε
τον ρόλο τθσ Ανατολικισ Μεςογείου ωσ ςθμαντικισ
πθγισ φ.α.
Η Ι/Κυβζρνθςθ κζτει προσ ζγκριςθ ςτθν Ι/Βουλι
νομοςχζδιο για τθν κλιματικι αλλαγι
Θ Ι/Κυβζρνθςθ ενζκρινε το Κλιματικό Νομοςχζδιο
που κα κζςει προσ ψιφιςθ ςτθν Ι/Βουλι,
ςθματοδοτϊντασ, ςφμφωνα με τα λεγόμενα τθσ
Υπουργοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Ρροςταςίασ
T.Zandberg, μια «ιςτορικι εξζλιξθ» ςτθ μάχθ για
τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Ο
κεντρικόσ ςτόχοσ του νομοςχεδίου είναι θ μείωςθ
ζωσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ των εκπεμπόμενων
αερίων του κερμοκθπίου κατά 27% και θ επίτευξθ
μθδενικϊν εκπομπϊν ζωσ το 2050.
Το επόμενο ςτάδιο είναι θ ζγκριςθ του
νομοςχεδίου, το οποίο ζλαβε τθν ομόφωνθ ςτιριξθ
τθσ αρμόδιασ Υπουργικισ Νομοκετικισ Επιτροπισ,
από τθν Ι/Βουλι. Σθμειωτζον ότι τόςο ο ΡΘ
Ν.Bennett όςο και ο ιςχυρόσ κυβερνθτικόσ εταίροσ
και ΥΡΕΞ Y. Lapid ςτιριξαν ενκζρμωσ το
νομοςχζδιο. Ο δεφτεροσ μάλιςτα διλωςε εμφατικά
«Τθριςαμε τθν υπόςχεςι μασ ςτο ακζραιο».
Θ αρμόδια Υπουργόσ T.Zandberg ζδωςε ζμφαςθ
ςτισ κετικζσ επιδράςεισ που κα επιφζρει ςτθν
ι/οικονομία θ υλοποίθςθ του νομοςχεδίου, ιδίωσ
ςτθν προςπάκεια ανάπτυξθσ καινοτόμων, κακαρϊν
τεχνολογιϊν μετάβαςθσ ςε ζνα αμιγϊσ «πράςινο»
μοντζλο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Ωςτόςο, το
νομοςχζδιο δζχεται αμφίπλευρθ κριτικι, αφενόσ
μεν από περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ που το
κεωροφν άτολμο, αφετζρου δε από ςχολιαςτζσ και
ειδικοφσ που αντικζτωσ επιςθμαίνουν τθν
υπερβολικά φιλόδοξθ ςτοχοκεςία του.

Επιχειρθματικζσ ειδιςεισ
Εξαγωγζσ φψουσ 11,2 δις. δολ. το 2021 για τθν
ι/αμυντικι βιομθχανία
Ππωσ ανακοίνωςε το ι/Υπουργείο Άμυνασ, οι
εξαγωγζσ τθσ ι/αμυντικισ βιομθχανίασ το 2021
ζφκαςαν ςε αξία τα 11,2 δις. δολ, με το 7% εξ
αυτϊν να κατευκφνονται ςε αραβικζσ χϊρεσ,
εταίρουσ του Ιςραιλ ςτισ «Συμφωνίεσ Αβραάμ».
Ρρόκειται για ρεκόρ εξαγωγϊν ςε όρουσ αξίασ
κατά τθν τελευταία 20ετία (ενδεικτικά
αναφζρουμε ότι το 2020 οι εν λόγω εξαγωγζσ
ζφκαςαν τα 8,3 δις. δολ. και το 2019 τα 7,2 δις.
δολ.), με τθν ι/αμυντικι βιομθχανία να
επιτυγχάνει για πρϊτθ φορά διψιφιο νοφμερο
και τθν ποςοςτιαία αφξθςθ τθν τελευταία διετία
να φτάνει ςτο 55%. Θ αξία δε των ςυμβολαίων
που υπεγράφθςαν το 2021 ιταν αυξθμζνθ κατά
30% ςε ςφγκριςθ με το 2020.
Σφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του Υπουργείου,
περίπου 120 ι/εταιρείεσ υπζγραψαν ςυμβόλαια
εξαγωγϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων
μεγάλων
ςυμβολαίων, αξίασ άνω του 1 δις. δολ. Θ
ανακοίνωςθ ζγινε δεκτι ωσ απτι επιβεβαίωςθ
τθσ ραγδαίασ ανάπτυξθσ του αμυντικοφ
βιομθχανικοφ τομζα ςτο Ιςραιλ και τθσ θγετικισ
κζςθσ που καταλαμβάνει πλζον θ χϊρα ςε αυτό
το πεδίο.
Με βάςθ τα αναλυτικότερα ςτοιχεία, οι εξαγωγζσ
επιμερίηονται ςε πυραφλουσ, ρουκζτεσ και
αντιαεροπορικά ςυςτιματα (20% το 2021 ζναντι
10% το 2020), μθ επανδρωμζνα αεροςκάφθ και
ςυςτιματα αυτϊν (9% το 2021 ζναντι 6% το
2020), ραντάρ και ςυςτιματα θλεκτρονικοφ
πολζμου (9% το 2021 ζναντι 16% το 2020),
επανδρωμζνα αεροςκάφθ και ςυςτιματα
πλοιγθςθσ (9% το 2021 ζναντι 13% το 2020) κλπ.
Το 41% των εν λόγω εξαγωγϊν κατευκφνκθκε
ςτθν Ευρϊπθ (ζναντι 30% το 2020), το 34% ςτισ
αςιατικζσ χϊρεσ του Ειρθνικοφ (πτϊςθ 10% ςε
ςφγκριςθ με το 2020), το 12% ςτθ Βόρεια Αμερικι
(ζναντι 20% το 2020) και το 7% ςτισ αραβικζσ
χϊρεσ-εταίρουσ του Ιςραιλ ςτισ «Συμφωνίεσ
Αβραάμ».
Οι εκτιμιςεισ των ειδικϊν ςυγκλίνουν ςτο ότι ο
πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία και θ φφςθ των οπλικϊν
ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται κατά κόρον
κα αυξιςει ζτι περαιτζρω τθ ηιτθςθ για οπλικά
ςυςτιματα, ςτθν ανάπτυξθ των οποίων το Ιςραιλ
ζχει ιδθ εδραιϊςει τθ κζςθ του ωσ αξιόπιςτοσ
προμθκευτισ, άποψθ που ςυμμερίηεται και ο
Υπουργόσ Άμυνασ τθσ χϊρασ κ. Gantz. Σθμειωτζον
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ότι ιδθ περιςςότερο από το 70% του παραγόμενου
αμυντικοφ υλικοφ ςτο Ιςραιλ εξάγεται, ενϊ θ χϊρα
ανικει ςτθν κορυφαία δεκάδα παραγωγϊν και
εξαγωγζων παγκοςμίωσ.
Eπενδυτικό πρόγραμμα 600 εκ. ΝΙS του Ιςραιλ
ςτθ διαςτθμικι τεχνολογία
Το Ιςραιλ πρόκειται να επενδφςει, ςε ορίηοντα
πενταετίασ, 600 εκ. NIS (περίπου 176 εκ. δολ.) ςε
ζνα νζο πρόγραμμα ανάπτυξθσ τθσ διαςτθμικισ
τεχνολογίασ. Οι τζςςερισ επιμζρουσ ςτόχοι του
προγράμματοσ, που παρουςιάςτθκε από τθν
αρμόδια αρχι «Israel Space Agency» ςτθν Υπουργό
Επιςτθμϊν, Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ Orit
Farkash Hacohen, είναι: θ ενίςχυςθ του εμπορικοφ
αποτυπϊματοσ των ιςραθλινϊν εταιρειϊν του
κλάδου, θ υποςτιριξθ ςχετικϊν ερευνϊν, θ αφξθςθ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ που αςχολείται με το
αντικείμενο και θ γενικότερθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ
του Ιςραιλ ςτθν παγκόςμια αγορά ςχετικϊν
υπθρεςιϊν και προϊόντων. Το πρόγραμμα ζχει
κζςει μετριςιμουσ ςτόχουσ, όπωσ τον διπλαςιαςμό
των εν λόγω εταιρειϊν από 60 ςε 120, τον
τετραπλαςιαςμό των απαςχολοφμενων ςτον κλάδο
από 2.500 ςε 10.000, κακϊσ και τθν αφξθςθ του
αρικμοφ των ακαδθμαϊκϊν ερευνθτϊν που
αςχολοφνται με το αντικείμενο από 120 ςε 160 κλπ.
Ραράλλθλα, το πρόγραμμα ενκαρρφνει τθ
ςυμμετοχι του Ιςραιλ ςε διεκνείσ ςυνζργειεσ και
προγράμματα.
Ρζραν των ανωτζρω ςτόχων, το πρόγραμμα
φιλοδοξεί να εγκακιδρφςει ζνα εκνικό διαςτθμικό
κζντρο, το οποίο κα βοθκιςει τισ εταιρείεσ που
παράγουν ςχετικι τεχνολογία να ςυνεργάηονται με
κυβερνθτικοφσ φορείσ, να λαμβάνουν υποςτιριξθ
κλπ. Ραράλλθλα, προτείνει τθν αναδόμθςθ του
προγράμματοσ «Tevel» (ςχολικό πρόγραμμα
καταςκευισ δορυφόρων) και τθ μετατροπι του ςε
διεκνζσ, με ςφνδεςθ με τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα
και τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, ωσ εργαλείο για τον
επαγγελματικό προςανατολιςμό των μακθτϊν που
επιδεικνφουν ςχετικζσ δεξιότθτεσ.
Θ αρμόδια Υπουργόσ κα Farkash Hacohen
εξζφραςε τθν ικανοποίθςι τθσ για το πρόγραμμα,
τονίηοντασ ότι «Θ ι/διαςτθμικι βιομθχανία
βρίςκεται ςε διαδικαςία μεταμόρφωςθσ και αυτό
δθμιουργεί τεράςτια οικονομικι και εμπορικι
δυναμικι για τθν ι/αγορά υψθλισ τεχνολογίασ».
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