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Οικονομία 

 
Δθμοςιονομικό πλεόναςμα φψουσ 9,8 δις ΝΙS 
(2,85 δις ευρϊ) ςτο Ιςραιλ μεταξφ επτεμβρίου 
2021 – Αυγοφςτου 2022 
Το ι/Υπουργείο Οικονομίασ ανακοίνωςε τθν 
επίτευξθ δθμοςιονομικοφ πλεονάςματοσ φψουσ 
0,6% του ΑΕΠ (9,8 δις ΝΙS - 2,85 δις ευρϊ) για το 
διάςτθμα μεταξφ Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγοφςτου 
2022. Ειδικότερα, ωςτόςο, τον Αφγουςτο του τ.ε 
κατεγράφθ ζλλειμμα φψουσ 1 δις NIS (290 εκ. 
ευρϊ). 
Σφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του Γενικοφ 
Λογιςτθρίου του ι/κράτουσ, τα δθμόςια ζςοδα 
κατά τθν περίοδο Ιανουαρίου-Αυγοφςτου 2022 
ζφταςαν ςτα 315,7 δις NIS (91,6 δις ευρϊ), 
αυξθμζνα κατά 19,1% ςε ςφγκριςθ με τθν 
αντίςτοιχθ περίοδο του 2021. Οι δθμόςιεσ δαπάνεσ 
αντιςτοίχωσ κατά τθν ανωτζρω περίοδο μειϊκθκαν 
κατά 9,1%, κυρίωσ χάρθ ςτθ χαλάρωςθ των μζτρων 
ςτιριξθσ που είχε προκαλζςει θ πανδθμικι 
περίοδοσ. Εξαιρουμζνθσ τθσ ζκτακτθσ ενίςχυςθσ 
τθσ οικονομίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
πανδθμίασ (το 92% τθσ οποίασ ζχει ιδθ 
καταβλθκεί), οι δθμόςιεσ δαπάνεσ κατά τθν εν 
λόγω περίοδο αυξικθκαν κατά 3,8% ςε ςφγκριςθ 
με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2021, ζτοσ κατά το 
οποίο ςθμειϊκθκε ςθμαντικι μεταφορά 
κεφαλαίων ςε ςυνταξιοδοτικά ταμεία.  

 
Ανάπτυξθ 6,8% τθσ ι/οικονομίασ ςτο δεφτερο 
τρίμθνο του 2022 ςε ετθςιοποιθμζνθ βάςθ 
Η ι/Στατιςτικι Υπθρεςία ανακοίνωςε ότι ο ρυκμόσ 
ανάπτυξθσ τθσ ι/οικονομίασ για το δεφτερο τρίμθνο 
του 2022 καταγράφθκε ςτο 6,8% του ΑΕΠ ςε 
ετθςιοποιθμζνθ βάςθ, γεγονόσ που κατατάςςει το 
Ιςραιλ ςτθν υψθλότερθ βακμίδα οικονομικισ 
ανάπτυξθσ μεταξφ των πιο ανεπτυγμζνων 
οικονομιϊν για τθν ανωτζρω περίοδο. Η εν λόγω 
καταγραφι ςυμπίπτει απολφτωσ με τθν πρόβλεψθ 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για τον ρυκμό ανάπτυξθσ 
τθσ ι/οικονομίασ, θ οποία είχε δθμοςιευτεί ζναν 
μινα πριν.  
Συγκριτικά με άλλεσ δεκατρείσ ανεπτυγμζνεσ 
οικονομίεσ που παρατίκενται ςτθν ανακοίνωςθ τθσ 
ι/Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, το Ιςραιλ παρουςιάηει 
τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτο τρίμθνο αναφοράσ, 
ξεπερνϊντασ τθν Αυςτρία (6,2%), τθν Ολλανδία 
(5,4%), τθ Σουθδία (4,1%), τθ Ν. Κορζα (3%), τθ 
Γερμανία και τισ ΗΠΑ (1,7% αμφότερεσ).  
Στθν ζκκεςι τθσ θ ι/Στατιςτικι Υπθρεςία αποδίδει 
τθ ςθμαντικι αυτι αφξθςθ του ΑΕΠ ςτθν 
επαναφορά τθσ κανονικισ οικονομικισ λειτουργίασ 

μετά τθν πανδθμικι κρίςθ, τθν άνοδο τθσ 
ατομικισ κατανάλωςθσ, τθν απελευκζρωςθ των 
πτιςεων και τισ τουριςτικζσ ροζσ. Μια πρόςκετθ 
παράμετροσ είναι ότι παρά τθν αφξθςθ του 
πλθκωριςμοφ, με άνοδο των τιμϊν ςε είδθ 
πρϊτθσ ανάγκθσ και ςτθν ενζργεια, τα νοικοκυριά 
δεν μείωςαν τισ καταναλωτικζσ τουσ δαπάνεσ, οι 
οποίεσ εμφανίηονται αυξθμζνεσ κατά 10,7% ςε 
ετθςιοποιθμζνθ βάςθ.  
 
Απότομθ αφξθςθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι 
Σφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςίευςε θ εδϊ 
Στατιςτικι Υπθρεςία,  ο Δείκτθσ Τιμϊν 
Καταναλωτι (ΔΤΚ) ςτο Ιςραιλ αυξικθκε τον 
Ιοφλιο 1,1 τοισ εκατό. Πρόκειται για τθ 
μεγαλφτερθ μθνιαία αφξθςθ του ΔΤΚ από τον 
Ιοφλιο του 2009. Η αφξθςθ αυτι ανεβάηει το 
ποςοςτό πλθκωριςμοφ των τελευταίων 12 μθνϊν 
ςτο 5,2 τοισ εκατό, που ςυνιςτά τον υψθλότερο 
ετιςιο ρυκμό των τελευταίων 14 ετϊν, από τον 
Σεπτζμβριο-Οκτϊβριο του 2008.  
Η εν λόγω αφξθςθ αντανακλάται ςε διάφορεσ 
κατθγορίεσ του ΔΤΚ και δεν περιορίηεται μόνο ςτισ 
εποχιακζσ. Επιμζρουσ ανάλυςθ φανερϊνει ότι ο 
δείκτθσ  επθρεάςτθκε από τθν απότομθ αφξθςθ 
τθσ τιμισ των νωπϊν φροφτων (8,5 τοισ εκατό ςε 
ςφγκριςθ με τον Ιοφνιο), των μεταφορϊν (3,3 τοισ 
εκατό, κυρίωσ λόγω των αυξιςεων των τιμϊν των 
καυςίμων), τθσ ςτζγαςθσ (1,1 τοισ εκατό) και τθσ 
ψυχαγωγίασ (1,2 τοισ εκατό).  
 
Αφξθςθ επιτοκίου από τθν Κεντρικι Σράπεηα του 
Ιςραιλ 
Η Νομιςματικι Επιτροπι τθσ Τράπεηασ του Ιςραιλ 
αποφάςιςε ςτισ 22/8 να αυξιςει το επιτόκιο κατά 
0,75 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςτο 2 τοισ εκατό. 
Πρόκειται για τθν πιο επικετικι αφξθςθ επιτοκίων 
από τον Ιοφνιο του 2002 και ςθματοδοτεί τθν 
τζταρτθ αφξθςθ επιτοκίων από τον Απρίλιο. 
Σφμφωνα με τθν Επιτροπι, θ ιςραθλινι οικονομία 
καταγράφει ιςχυρι ανάπτυξθ, ςυνοδευόμενθ από 
υγιι αγορά εργαςίασ ςε περιβάλλον πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ, κακϊσ  και αφξθςθ του 
πλθκωριςμοφ, παράμετροι που οδιγθςαν ςτθν 
απόφαςθ  αφξθςθσ του επιτοκίου.  
   

Εκδθλϊςεισ – Εκκζςεισ – υνζδρια  

 
Διεκνζσ ςυνζδριο «MIXiii Health-Tech.IL»  
(9-10.11.2022)  
Στισ  9-10 Νοεμβρίου 2022  κα λάβει χϊρα διεκνζσ 
ςυνζδριο με τίτλο « MIXiii Health-Tech.IL» ςτο 



 3 

Διεκνζσ Συνεδριακό Κζντρο – ICC  των 
Ιεροςολφμων.  
Ο κφριοσ ςτόχοσ του MIXiii Health-Tech.IL είναι να 
ςυγκεντρϊςει τθ διεκνι  κοινότθτα  Life Science και 
Health-Tech και να αναδείξει τον ακμάηοντα τομζα 
του  Life Science και το οικοςφςτθμα καινοτομίασ 
ςτο Ιςραιλ.  
Το MIXiii Health-Tech.IL κα φιλοξενιςει 
επαγγελματικι ζκκεςθ που κα αναδεικνφει τισ πιο 
πρόςφατεσ καινοτομίεσ, τεχνολογίεσ, λφςεισ και 
προϊόντα ςτο χϊρο του Life Science και Health-
Tech. Το ςυνζδριο κα περιλαμβάνει B2B 
ςυναντιςεισ, δικτφωςθ και δορυφορικζσ 
εκδθλϊςεισ. 
Εκτιμοφμε ότι οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ του 
ςυγκεκριμζνου τομζα κα μποροφςαν να 
επωφελθκοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ είτε ωσ 
εκκζτεσ είτε ωσ επιςκζπτεσ  δεδομζνου του υψθλοφ 
επιπζδου ανάπτυξθσ του κλάδου ςτο Ιςραιλ. 
 
υμμετοχι ελλθνικϊν εταιρειϊν ςε ζκκεςθ 
AgroMashov 2022 (Ιεροςόλυμα, 5-7.9.2022) 
Πραγματοποιικθκε ςτα Ιεροςόλυμα (5-7.9.2022) θ 
Διεκνισ Ζκκεςθ τροφίμων και αγροτικϊν 
προϊόντων AgroMashov 2022.   
Στθν Ζκκεςθ ςυμμετείχαν πζντε ελλθνικζσ εταιρείεσ 
οι οποίεσ είχαν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα  GoInt που 
επιδοτείται από το INTERREG Greece Bulgaria. 
Εταίροσ/διοργανωτισ του προγράμματοσ ιταν ο 
Βουλγαρικόσ Οργανιςμόσ Προϊκθςθσ Εξαγωγϊν, 
ενϊ τθν αποςτολι ςυνόδευαν εκπρόςωποι του  
Ελλθνο-γερμανικοφ και του Ελλθνο-Iταλικου 
Επιμελθτιριου. 
Οι εταιρείεσ που ςυμμετείχαν από ελλθνικισ 
πλευράσ ιταν οι εξισ: 
Gluten Free Bakery, Gatidis SA (αρτοςκευάςματα 
και ςυναφι είδθ χωρίσ γλουτζνθ) 
Bros KOURTIDIS SA (αναψυκτικά) 
BLUEBERRY BIODRAMA (ςυμπλθρϊματα 
διατροφισ) 
SERRAIKI ZIMI (προϊόντα ηφμθσ) 
TO XASAPAKI (προϊόντα βουβαλίςιου κρζατοσ) 
 

Διακρατικζσ ςχζςεισ  

 
υμφωνία Ιςραιλ-Μαρόκου για διμερι 
ςυνεργαςία ςτθν ζρευνα για ΑΠΕ 
Σε ζνα ακόμα βιμα ενίςχυςθσ των διμερϊν τουσ 
ςχζςεων, ςε ςυνζχεια των ιςτορικϊν «Συμφωνιϊν 
Αβραάμ», προχϊρθςαν το Ιςραιλ και το Μαρόκο, 
υπογράφοντασ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για τθν 
ζρευνα ςτο πεδίο των ΑΠΕ.  

Η ςυμφωνία υπεγράφθ ςτο Πανεπιςτιμιο Bar-Ilan 
από τον Πρόεδρο του εν λόγω ακαδθμαϊκοφ 
ιδρφματοσ A.Zaban και τον επικεφαλισ του 
Γραφείου Συνδζςμου του Μαρόκου ςτο Ιςραιλ Α. 
Beyyoudh, παρουςία τθσ ι/Υπουργοφ Παιδείασ 
Υ.Shasha-Biton, μαροκινισ αντιπροςωπείασ 
αξιωματοφχων και επιςτθμόνων, ιςραθλινϊν 
εκπροςϊπων από επτά ακαδθμαϊκά ιδρφματα, 
ςτελζχθ ενεργειακϊν εταιρειϊν και τον 
επικεφαλισ του φορζα «Israel Aerospace 
Industries» A. Peretz.  
Το βαςικό αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ είναι θ 
διενζργεια κοινϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων 
για επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ, θλιακι 
ενζργεια και υδρογόνο, κακϊσ και  για τισ λφςεισ 
αποκικευςθσ και μεταφοράσ ενζργειασ από το 
Μαρόκο ςε γειτονικζσ χϊρεσ. Σθμειωτζον ότι το 
Μαρόκο ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν παραγωγι του 
52% του ενεργειακοφ του μείγματοσ από ΑΠΕ ζωσ 
το 2030.  
 

Ενζργεια – Περιβάλλον 

 
Αυξθμζνα δικαιϊματα από παραγωγι και 
πϊλθςθ φυςικοφ αερίου 
Σφμφωνα με το Υπουργείο Εκνικϊν Υποδομϊν, 
Ενζργειασ και Υδάτινων Πόρων, το Ιςραιλ 
ειςζπραξε δικαιϊματα 829 εκατομμυρίων NIS 
(255 εκατ. Ευρϊ) το πρϊτο εξάμθνο του 2022 από 
φυςικό αζριο, εξορφξεισ  και άλλουσ  πόρουσ, 
αυξθμζνα κατά 50% ςε ςχζςθ με το πρϊτο 
εξάμθνο του 2021. Το μεγαλφτερο τμιμα των 
εςόδων - 824 εκατομμφρια NIS - προιλκε από 
φυςικό αζριο, αυξθμζνο κατά 48% από 557 
εκατομμφρια NIS το πρϊτο εξάμθνο του 
περαςμζνου ζτουσ. Το Ιςραιλ ζχει ειςπράξει ςε 
δικαιϊματα ςυνολικά 10 διςεκατομμφρια NIS 
(περίπου 3,7 δις. Ευρϊ) από τθ ςτιγμι που άρχιςε 
να παράγει υπεράκτιο φυςικό αζριο το 2013. Το 
Υπουργείο εκτιμά ότι τα δικαιϊματα για το 
πλιρεσ ζτοσ 2022 κα είναι 1,55 διςεκατομμφρια 
NIS. Για ολόκλθρο το ζτοσ 2021, το Ιςραιλ ζλαβε 
1,27 διςεκατομμφρια NIS (περίπου 400 εκ. Ευρϊ) 
ςε δικαιϊματα από φυςικοφσ πόρουσ (κυρίωσ 
φ.α.), αυξθμζνα κατά 15,3% από το 2020.  
Τα δικαιϊματα αυτά προιλκαν από παραγωγι 
10,85 BCM από τα κοιτάςματα φυςικοφ αερίου 
Leviathan και Tamar το πρϊτο εξάμθνο του 2022, 
εκ των οποίων 6,26 BCM αφοροφςαν τθν εγχϊρια 
αγορά και 4,59 BCM εξιχκθςαν. Σθμειϊκθκε 
αφξθςθ εξαγωγϊν κατά 21,9% το πρϊτο εξάμθνο 
του 2022 ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 
2021, θ δε ενίςχυςθ του δολαρίου ζναντι του 

https://www.sme.government.bg/
https://www.sme.government.bg/
https://www.sme.government.bg/
https://www.jpost.com/middle-east/moroccan-ambassador-we-can-help-bring-peace-to-entire-region-684349
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/amir-peretz-not-running-for-president-667312
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/amir-peretz-not-running-for-president-667312
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ςζκελ το πρϊτο εξάμθνο του ζτουσ ςυνζβαλε 
περαιτζρω ςτθν αφξθςθ αυτι. 
 
Κυβερνθτικι ζγκριςθ τθσ εξαγοράσ του 
μεγαλφτερου διυλιςτθρίου του Ιςραιλ από τθν 
Israel Petrochemical Enterprises 
O Πρωκυπουργόσ του Ιςραιλ Yair Lapid ενζκρινε 
τθν προςφορά τθσ «Israel Petrochemical 
Enterprises» για τθν εξαγορά τθσ «Bazan», του 
μεγαλφτερου δθλαδι διυλιςτθρίου τθσ χϊρασ, το 
οποίο βρίςκεται ςτον Κόλπο τθσ Χάιφα, ςτο Βόρειο 
Ιςραιλ. Η κυβερνθτικι ζγκριςθ ιταν απαραίτθτθ εκ 
του νόμου προχπόκεςθ, κακϊσ τα διυλιςτιρια 
κεωροφνται ςτρατθγικισ ςθμαςίασ μονάδεσ.  
Σθμειωτζον ότι ο ΠΘ Lapid δεν ζκεςε ωσ όρο για 
τθν εξαγορά το κλείςιμο τθσ μονάδασ εντόσ τθσ 
προςεχοφσ δεκαετίασ, παρά τθ ςχετικι απόφαςθ 
τθσ κυβζρνθςθσ τον Μάρτιο του 2022 και τθν πίεςθ 
που αςκικθκε προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ από τθν 
Υπουργό Περιβαλλοντικισ Προςταςίασ Tamar 
Zandberg, οριςμζνουσ βουλευτζσ και 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ.  
Υπενκυμίηεται ότι οφτε θ αρχικι κυβερνθτικι 
απόφαςθ του Μαρτίου 2022 περιείχε λεπτομερζσ 
χρονοδιάγραμμα για το κλείςιμο τθσ μονάδασ και 
προχπολογιςμό για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ 
περιοχισ. Το αίτθμα για κλείςιμο του διυλιςτθρίου 
Bazan τυγχάνει ευρείασ υποςτιριξθσ ςτθν τοπικι 
κοινωνία, θ οποία υφίςταται ςθμαντικι 
ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και πλικοσ αναπνευςτικϊν 
αςκενειϊν και καρκίνων που ςυνδζονται με τθν 
επιμόλυνςθ τθσ που προκαλείται από τθ λειτουργία 
τθσ μονάδασ.   
 

Θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ αγοράσ 

 
Η ι/κυβζρνθςθ υιοκετεί το ευρωπαϊκό πλαίςιο 
προδιαγραφϊν για τθν αςφάλεια τροφίμων 
προκειμζνου να μειϊςει το κόςτοσ βαςικϊν 
διατροφικϊν ειδϊν 
Η ι/κυβζρνθςθ, δια ςτόματοσ του ίδιου του ΠΘ 
Y.Lapid, ανακοίνωςε ότι πρόκειται να υιοκετιςει το 
ευρωπαϊκό πλαίςιο προδιαγραφϊν για τθν 
αςφάλεια τροφίμων, προκειμζνου να οδθγιςει ςε 
μείωςθ του κόςτουσ βαςικϊν διατροφικϊν ειδϊν. 
Οι αλλαγζσ αναμζνεται να επθρεάςουν τθν 
παραγωγι και ειςαγωγι προϊόντων όπωσ τα 
ςυςκευαςμζνα λαχανικά, τα ηυμαρικά, το ρφηι, οι 
ζτοιμεσ ςοφπεσ, τα snacks, τα γαλακτοκομικά κλπ. 
Η απόφαςθ τθσ ι/κυβζρνθςθσ, για τθ λιψθ τθσ 
οποίασ κα πρζπει προφανϊσ να ςυνεκτιμθκεί το 
γεγονόσ ότι το Ιςραιλ βρίςκεται ςε προεκλογικι 
περίοδο, ςτοχεφει ςτθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ 

από ζμμεςα εμπόδια ςτισ ειςαγωγζσ προϊόντων 
που τιμολογοφνται ακριβότερα μετά τθν είςοδό 
τουσ ςτο Ιςραιλ, επειδι επιβαρφνονται με 
πρόςκετα «γραφειοκρατικά» κόςτθ.  
Ο Π/Θ Y. Lapid προχϊρθςε ςε βιντεοςκοπθμζνθ 
ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ, με αξιοςθμείωτθ 
«ςκθνοκεςία», ζχοντασ μπροςτά του ςειρά 
γνωςτϊν διατροφικϊν προϊόντων και 
επιςθμαίνοντασ ότι πλζον ο Ιςραθλινόσ πολίτθσ 
κα πάψει να αναρωτιζται γιατί βλζπει ςε 
ευρωπαϊκά ςοφπερ μάρκετ να είναι φτθνότερα τα 
ίδια προϊόντα που αγοράηει εδϊ ακριβά.  Η 
απόφαςθ κα τεκεί ςε ιςχφ για τα ειςαγόμενα 
προϊόντα από 1θσ του νζου ζτουσ, με 97 από τισ 
ςιμερα 127 ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ να 
καταργοφνται αμζςωσ.  
Οι ίδιεσ 97 προδιαγραφζσ ωςτόςο κα 
καταργθκοφν ςταδιακά για τουσ εγχϊριουσ 
παραγωγοφσ, αρχισ γενομζνθσ από 1θσ του 2023, 
με τελικό ορίηοντα τθν 1θ Αυγοφςτου του 2026. 
Επιπροςκζτωσ, θ επιτροπι ειςθγείται τθν 
υιοκζτθςθ από το Ιςραιλ των αμερικανικϊν και 
ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν διατροφικισ 
αςφαλείασ και για το μζλι, το ελαιόλαδο και τον 
ςτιγμιαίο καφζ.  
 
Κατάργθςθ ειςαγωγικϊν δαςμϊν για ιχκυθρά 
ςτο Ιςραιλ  
Ο Ι/Υπουργόσ Οικονομικϊν Avigdor Liberman 
υπζγραψε ςτισ 19.9 απόφαςθ κατάργθςθσ των 
ειςαγωγικϊν δαςμϊν για φρζςκα, κατεψυγμζνα 
και επεξεργαςμζνα ιχκυθρά. Ο ίδιοσ προζβθ ςε 
πανθγυρικι ςχετικι ανακοίνωςθ, 
χαρακτθρίηοντασ τθν εξζλιξθ ωσ δϊρο ςτουσ 
καταναλωτζσ ενόψει των επικείμενων εβραϊκϊν 
εορτϊν.  
Η απόφαςθ είναι άμεςθσ ιςχφοσ για οριςμζνεσ 
κατθγορίεσ ιχκυθρϊν, ενϊ για άλλεσ κα ιςχφςει 
ςταδιακά. Η απόφαςθ του Ι/Υπουργοφ είναι 
ςυμβατι με τθν εν γζνει πολιτικι του ςτάςθ περί 
απελευκζρωςθσ τθσ ιςραθλινισ αγοράσ 
διατροφικϊν ειδϊν και άρςθσ των δαςμολογικϊν 
εμποδίων ωσ βαςικό βιμα μείωςθσ των τιμϊν, οι 
οποίεσ ζχουν εκτοξευκεί ςε ςειρά ειδϊν πρϊτθσ 
ανάγκθσ.  
 Εξυπακοφεται ότι θ εν λόγω εξζλιξθ δθμιουργεί 
εξαιρετικά ευοίωνεσ προοπτικζσ για τθν εξαγωγι 
ελλθνικϊν ιχκυθρϊν ςτθν ιςραθλινι αγορά.  
 
 
 
 



 5 

Καταπολζμθςθ μονοπωλιακϊν πρακτικϊν και 
αντιμετϊπιςθ κόςτουσ διαβίωςθσ ςτο Ιςραιλ: 
επιςτολζσ Ιςραθλινοφ Τπουργοφ Οικονομικϊν 
προσ Επίτροπο Ανταγωνιςμοφ ΕΕ και Πρόεδρο 
Επιτροπισ Εμπορίου ΗΠΑ 
Με πανομοιότυπεσ επιςτολζσ που απθφκυνε ςτθν 
Επίτροπο Ανταγωνιςμοφ τθσ ΕΕ κα Margrethe 
Vestager και τθν Πρόεδρο τθσ Ομοςπονδιακισ 
Επιτροπισ Εμπορίου των ΗΠΑ, κα Lina M. Khan, ο  
Ιςραθλινόσ Υπουργόσ Οικονομικϊν κ. Avigdor 
Liberman αιτείται τθ ςυνεργαςία τουσ για τθν από 
κοινοφ αντιμετϊπιςθ μονοπωλιακϊν πρακτικϊν 
κατά τθν ειςαγωγι προϊόντων ςτθν ιςραθλινι 
αγορά, οι οποίεσ διαχρονικά ςυμβάλλουν ςτο 
ιδιαίτερα υψθλό κόςτοσ διαβίωςθσ ςτο Ιςραιλ.  
Ο κ. Liberman αναφζρεται, ειδικότερα, ςτισ 
ςυμφωνίεσ που ςυνάπτουν παραγωγοί/εξαγωγείσ 
ςτθν ΕΕ και τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ με ζναν 
αποκλειςτικό ειςαγωγζα ςτο Ιςραιλ που ζχει ωσ 
αποτζλεςμα αφενόσ τον μεταξφ τουσ κακοριςμό 
υψθλϊν τιμϊν πϊλθςθσ των ειςαγόμενων 
προϊόντων ςτθν ιςραθλινι αγορά και αφετζρου τθν 
παρεμπόδιςθ άλλων Ιςραθλινϊν ειςαγωγζων 
(«παράλλθλοι ειςαγωγείσ») να αποκτιςουν μερίδιο 
ςε αυτι.  
Λόγω των ςυμφωνιϊν αυτϊν, οι «παράλλθλοι 
ειςαγωγείσ» υπόκεινται, όπωσ χαρακτθριςτικά 
αναφζρει ςτισ επιςτολζσ του ο  Ιςραθλινόσ 
υπουργόσ Οικονομικϊν, ςε μεγαλφτερθ 
γραφειοκρατία και δαπανθρζσ τελωνειακζσ 
διαδικαςίεσ που εμποδίηουν τον ανταγωνιςμό, ςε 
βάροσ του Ιςραθλινοφ καταναλωτι. 


