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Οικονομία
Διατήρηση βασικού επιτοκίου αναφοράς σε
ιστορικά χαμηλό επίπεδο από την κεντρική
Τράπεζα του Ισραήλ-Ευνοϊκές εκτιμήσεις για
βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ ανακοίνωσε, δια
στόματος του επικεφαλής της κ. Amir Yaron, την
απόφασή της για διατήρηση του βασικού επιτοκίου
αναφοράς στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,1%.
Παράλληλα, η ι/Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τις
εκτιμήσεις της για περαιτέρω μείωση του
πληθωρισμού κατά το επόμενο έτος. Πιο
συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για το 2022 αναφέρεται
σε πτώση του πληθωρισμού στο επίπεδο του 1,61,7%, τη στιγμή που ο πληθωρισμός κατά το τρέχον
έτος βρίσκεται στο επίπεδο του 2,5%.
H ι/Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε επί τα βελτίω
τις προβλέψεις της για τους ρυθμούς ανάπτυξης
της ι/οικονομίας, εκτιμώντας ότι θα ξεπεράσει το
5,5% εντός του 2022. Εν αναμονή της υπερψήφισης
του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού τον
Νοέμβριο, η εκτίμηση της Τράπεζας είναι ότι το
δημοσιονομικό έλλειμμα θα περιοριστεί στο 6,4%
για το 2021 και στο 4% για το 2022. Ο δε λόγος του
χρέους προς ΑΕΠ θα φτάσει στο 73,5% για το
τρέχον έτος και στο 73% για το προσεχές.
Παρουσιάζοντας τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ο
Διοικητής της ι/Κεντρικής Τράπεζας κ. Yaron
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «υπό την αίρεση
κάποιας απρόβλεπτξης ακραίας εξέλιξης, το
πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων θα ολοκληρωθεί
κανονικά εντός του διμήνου ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου».
Ιστορικών διαστάσεων ανατίμηση του NIS
Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το
το νόμισμα της χώρας βρέθηκε στην ισχυρότερη
θέση του στα χρονικά, συγκριτικά με τα βασικά
νομίσματα αναφοράς στην παγκόσμια αγορά
συναλλάγματος.
Ειδικότερα, η ισοτιμία ΝIS-Euro έκλεισε στο 3,695
στις 28 Οκτωβρίου, τιμή που αποτελεί ιστορικό
ρεκόρ από την ημερομηνία κυκλοφορίας του ευρώ
και εντεύθεν. Αντιστοίχως η ισοτιμία του τοπικού
νομίσματος προς το δολάριο κλείδωσε την ίδια
ημερομηνία στο 3,185, την ισχυρότερη θέση του
νομίσματος έναντι του δολαρίου στο τελευταίο
δεκάμηνο. Η ανωτέρω εξέλιξη, παρά το ότι
θεωρείται ενδεικτική της ενίσχυσης της ισραηλινής
οικονομίας, προκάλεσε εύλογη δυσαρέσκεια σε
πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Προοπτική ενίσχυσης διμερών εμπορικών ροών
Ισραήλ-Αιγύπτου
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ι/ΜΜΕ παρατηρείται
κινητικότητα στο πεδίο των διμερών οικονομικών
σχέσεων Ισραήλ-Αιγύπτου και σημειώνεται η
επιθυμία αμφοτέρων των πλευρών για τόνωση
των διμερών εμπορικών ροών.
Ειδικότερα, η Υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ
κα. Ο. Βarbivai, εκτιμά ότι υφίσταται η σχετική
προοπτική και ότι η υλοποίησή της είναι καίριο να
δρομολογηθεί. Το αντικείμενο των συζητήσεών
της με την αιγυπτιακή κυβέρνηση ήταν η
εκπεφρασμένη επιθυμία της α/πλευράς για
αύξηση του διμερούς όγκου εμπορίου, μέσω της
επέκτασης των δραστηριοτήτων στον μεθοριακό
σταθμό Nitzana. Οι Αιγύπτιοι ενδιαφέρονται
κυρίως για τόνωση του εμπορίου σε
κατασκευαστικά υλικά, σιδηρομεταλλεύματα και
χημικά βιομηχανικά προϊόντα. Η Ι/Υπουργός
Οικονομίας επισκέφθηκε τον μεθιοριακό σταθμό
Nitzana,
συνοδευόμενη
από
πλήθος
κυβερνητικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων
εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και του Γραφείου
του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με ι/πηγές, η κα
Barbivai πρόκειται να επισκεφθεί το Κάιρο κατά
τις προσεχείς εβδομάδες, προκειμένου να
συζητήσει σε βάθος συγκεκριμένους τρόπους για
την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων
στο εμπορικό και το εν γένει οικονομικό πεδίο. Η
σχετική πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της
στρατηγικής της νέας ι/κυβέρνησης για ευρύτερη
αναβάθμιση των σχέσεων με την Αίγυπτο, σε
συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του ΠΘ του
Ισραήλ κ. Bennett με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ.
Sisi στο Sharm el-Sheikh.
Συζητήσεις Ισραήλ με Ινδία και Αυστραλία για
υπογραφή Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου
Το Ισραήλ και η Ινδία συμφώνησαν για την
επανέναρξη των συνομιλιών αναφορικά με τη
σύναψη διμερούς Συμφωνίας Ελεύθερου
Εμπορίου, με στόχο την υπογραφή της μέχρι τα
μέσα του 2022. Η εν λόγω ανακοίνωση
ακολούθησε τη συνάντηση των Υπουργών
Εξωτερικών των δύο χωρών στην Ιερουσαλήμ,
κατά την οποία συμφωνήθηκε επίσης η αμοιβαία
αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμού
των δύο χωρών, καθώς και η εμβάθυνση της
συνεργασίας τους σε θέματα διαχείρισης υδάτων
και αγροτικής τεχνολογίας.
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Παράλληλα, οι Υπουργοί Οικονομίας του Ισραήλ
και της Αυστραλίας συμφώνησαν να εξετάσουν το
ενδεχόμενο σύναψης διμερούς Συμφωνίας
Ελεύθερου Εμπορίου, καθώς και πρόσθετους
τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών
εμπορικών σχέσεων. Οι προκαταρκτικές συζητήσεις
για την ανωτέρω Συμφωνία θα ξεκινήσουν τον
Ιανουάριο του 2022.
Ενέργεια – Περιβάλλον
Σχεδιασμός νέου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ
Ισραήλ και Αιγύπτου
Το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ εξετάζει την
κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου ο οποίος θα
συνδέει το ισραηλινό δίκτυο φ.α. με το
αιγυπτιακό. Το έργο υπολογίζεται να κοστίσει 200
εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να ενισχύσει
τις εξαγωγές ενέργειας του Ισραήλ προς την
Αίγυπτο.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, ο νέος
χερσαίος αγωγός θα διέρχεται από τα βόρεια της
χερσονήσου του Σινά και θα καταλήγει στην
Αίγυπτο. Ο αγωγός θα επιτρέψει στο Ισραήλ να
εξάγει άλλα 3 έως 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
(bcm) φυσικού αερίου ετησίως στην Αίγυπτο,
προσθέτοντας στα 5 bcm που εξάγει αυτήν τη
στιγμή κάθε χρόνο μέσω του λειτουργούντος
υποθαλάσσιου αγωγού EMG. Η διαδρομή του
αγωγού - ο οποίος θα ανήκει στην κρατική εταιρεία
Israel Natural Gas Lines - βρίσκεται σε διαδικασία
έγκρισης από τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με το
Υπουργείο.
Επιχειρηματικές Ειδήσεις
Άφιξη πρώτης πτήσης ισραηλινού ιδιωτικού
επιβατικού αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία
Την Τρίτη 26.10 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
στα χρονικά ισραηλινού ιδιωτικού επιβατικού
αεροσκάφος (private jet) με προορισμό το Ριάντ
της Σαουδικής Αραβίας. Σημειωτέον ότι την
προηγούμενη 25.10 είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη
πτήση από τη Σαουδική Αραβία προς το Ισραήλ
(Αεροσκάφος της Εμιρατινών συμφερόντων Royal
Jet).
Tα ι/ΜΜΕ δίνουν πανηγυρικό τόνο στο γεγονός και
τονίζουν ότι πρόκειται για άλλη μια απτή απόδειξη
της βελτίωσης των σχέσεων του Ισραήλ με σειρά
αραβικών χωρών, σε συνέχεια μάλιστα των
λεγόμενων «Συμφωνιών του Αβραάμ», παρά το
γεγονός ότι η ΣΑ δεν αποτελεί μέρος των εν λόγω
εταίρων.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες δεν διατηρούν
ακόμα επίσημες διπλωματικές σχέσεις, έχουν
συμφωνήσει ήδη από το 2020 να προχωρήσουν
σε αμοιβαίο άνοιγμα των εναέριων χώρων τους.
Υπενθυμίζεται ότι προ της σχετικής συμφωνίας τα
ι/επιβατικά αεροσκάφη έπρεπε να παρακάμψουν
τον εκτεταμένο εναέριο χώρο της ΣΑ για να
πραγματοποιήσουν πτήσεις προς την ευρύτερη
περιοχή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με
ώρες πτήσεων και ασύμφορο κόστος.
Ρεκόρ επενδυτικών κεφαλαίων στον κλάδο της
υψηλής τεχνολογίας στο Ισράηλ
Σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρμόδιων
φορέων, στο πρώτο 9μηνο του 2021 επενδύθηκαν
στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ 17,8
δισ. δολάρια ΗΠΑ, ποσό που αποτελεί ιστορικό
ρεκόρ.
Είναι ενδεικτικό της εκτίναξης του κλάδου το
γεγονός ότι τα κεφάλαια που επενδύθηκαν κατά
την ανωτέρω περίοδο είναι κατά 71%
περισσότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2020, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι
στο σύνολο της προηγούμενης χρονιάς, το ποσό
των επενδεδυμένων κεφαλαίων έφτασε τα 10 δισ.
δολάρια ΗΠΑ, ποσό που συνιστούσε ομοίως
ιστορικό ρεκόρ μέχρι τότε.
Σημειώνεται δε ότι η αξία των εξαγωγών του
κλάδου κατά την ίδια περίοδο έφθασε στα 18,9
δισ. δολάρια ΗΠΑ, ποσό κατά 92% αυξημένο σε
σύγκριση με το σύνολο του 2020.
Σφοδρές αντιδράσεις για το κυβερνητικό σχέδιο
προσέλκυσης μηχανικών στο Ισράηλ
Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι
επεξεργάζεται πρόγραμμα για την προσέλκυση
μηχανικών από ξένες χώρες στο Ισράηλ, στον
τομέα της υψηλής τεχνολογίας, στον οποίο
παρατηρούνται
σοβαρές
ελλείψεις
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, η χώρα έχει
άμεση ανάγκη «εισαγωγής» τουλάχιστον 5.000
εργαζομένων υψηλών ουσιαστικών προσόντων
στον κλάδο της τεχνολογικής έρευνας και
ανάπτυξης. Οι βασικοί αποδέκτες των κινήτρων
είναι εβραϊκής καταγωγής καταξιωμένοι ειδικοί
που εργάζονται ήδη στο εξωτερικό και
σπουδαστές Ισραηλινών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
που δεν έχουν ισραηλινή ιθαγένεια.
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακονώσεις, μέχρι
το 2026 θα πρέπει το 15% του ενεργού εργατικού
δυναμικού να απασχολείται στον κλάδο υψηλής

3

τεχνολογίας (αυτή τη στιγμή το ποσοστό είναι περί
το 10%).
Η ανακοίνωση του σχεδίου προκάλεσε σφορδρές
αντιδράσεις,
ιδίως
από
πλευράς
όσων
υποστηρίζουν ότι υπάρχει επαρκές ανθρώπινο
δυναμικό στη χώρα που θα μπορούσε να καλύψει
τις εν λόγω θέσεις. Σύμφωνα με τους επικριτές του
κυβερνητικού σχεδίου, το επιχείρημα της έλλειψης
διαθέσιμων εργαζομένων αποτελεί πρόσχημα για
μείωση του εργατικού κόστους μέσω εισαγωγής
φθηνότερου εργατικού δυναμικού.

Διμερείς Σχέσεις - Επισκέψεις
Επίσκεψη Προέδρου ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου στο
Τελ Αβίβ
Πραγματοποιήθηκε στις 20/10 επίσκεψη στο Τελ
Αβίβ του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και Δημάρχου Τρικκαίων κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου. Σκοπός της επίσκεψης του
κ. Παπαστεργίου ήταν η συμμετοχή του στη Διεθνή
Έκθεση (και Συνέδριο) MuniWorld 2021 ως
κεντρικός ομιλητής, καθώς και η πραγματοποίηση
συναντήσεων με εταιρείες και εκπροσώπους
φορέων. Η Έκθεση Muni(cipality) World /EXPO
2021 συγκεντρώνει εταιρείες, ενώσεις και φορείς
από την τομέα της καινοτομίας στις έξυπνες πόλεις
και την αστική και δημοτική ασφάλεια, ενώ
απευθύνεται, ως επι τo πλείστον, σε δημοτικές
αρχές και πολεοδόμους, αρχιτέκτονες και εταιρείες
που σχετίζονται με όλα τα πεδία της διαχείρισης
πόλεων.
Ο κ. Παπαστεργίου είχε συναντήσεις με
εκπροσώπους εταιρειών, με εκθέτες και με τον
ομόλογό του Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Ισραήλ
(FLAI) κ. H. Bibas. Κατά τη συνάντηση
επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο
φορέων, καθώς και η συνεργασία τους με στόχο
την δημιουργία επιχειρηματικών συνεργειών. O κ.
Παπαστεργίου επισκέφθηκε την Πρεσβεία της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και πραγματοποίησε
συνάντηση με τον Πρέσβυ κ. Κυριάκο Λουκάκη, με
τον οποίο συζήτησε τη δυνητική συνεργασία με
ισραηλινούς φορείς.

παρουσίαση έγινε στο Τελ Αβίβ στα γραφεία του
ι/Ινστιτούτου Εξαγωγών.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν, διαδικτυακά,
από ελληνικής πλευράς στελέχη από το ΥΠΕΞ, το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τον Δημόκριτο, την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καθώς και εταιρείες
από τον ιδιωτικό τομέα.
Η ισραηλινή πρόταση πραγματεύτηκε τον τομέα
της εναλλακτικής πρωτεΐνης μέσω σειράς
σύντομων παρουσιάσεων από τον αρμόδιο
φορέα Good Food Institute, καθώς και από έξι
επιχειρήσεις που κάλυψαν τις διαφορετικές
μεθόδους παραγωγής πρωτεΐνης, ήτοι από
έντομα, φυτά, ζύμωση και “καλλιέργεια” κρέατος
από
βλαστοκύτταρα.
Οι
μέθοδοι
που
παρουσιάστηκαν
είναι
καινοτομικές
και
εφαρμόζονται σε μία αγορά που φαίνεται να έχει
τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Εξάλλου, οι
επιχειρηματικές
αυτές
προοπτικές
δημιουργούνται σε ένα πλαίσιο που προάγει τη
διατροφική ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, τις
πράσινες περιβαλλοντικές επιλογές και την καλή
μεταχείριση των ζώων.

Ισραηλινή παρουσίαση στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας 3+1 (Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος +
ΗΠΑ)
Πραγματοποιήθηκε στις 26/10 η ισραηλινή
παρουσίαση στο πλαίσιο της συνεργασίας 3+1 για
την καινοτομία με θέμα την Εναλλακτική Πρωτεΐνη
όπως είχε συμφωνηθεί από τα τέσσερα μέρη. Η
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