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Οικονομία 

Μείωση δασμολογικών επιβαρύνσεων για τις 
εισαγωγές γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων στο Ισραήλ  
Οι Υπουργοί Οικονομικών και Γεωργίας του Ισραήλ 
Avigdor Lieberman και Oded Forer υπέγραψαν 
Κοινή Απόφαση (με άμεση ισχύ) περί πλήρους 
δασμολογικής απαλλαγής oρισμένων 
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και 
αύξησης των ποσοστώσεων δασμολογικής ατέλειας 
(duty free quotas) για σκληρά τυροκομικά 
προϊόντα.   
Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, καταργείται 
πάσης φύσεως δασμολογική επιβάρυνση σε 
γιαούρτια, γαλακτοκομικά εδέσματα και τυριά με 
περιεκτικότητα σε λιπαρά έως 5%. Παράλληλα, 
αυξάνονται οι ποσοστώσεις δασμολογικής ατέλειας 
(duty free quotas) κατά 5.000 τόνους για τα 
υπαγόμενα σε αυτές σκληρά τυροκομικά προϊόντα.  
Σύμφωνα με το ισραηλινό Υπουργείο Οικονομικών, 
η απόφαση ευθυγραμμίζει το Ισραήλ με τις 
συστάσεις του ΟΟΣΑ για ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής, ενώ 
«εξακολουθεί να προστατεύει την τοπική αγροτική 
οικονομία». Η εν λόγω απόφαση συμβαδίζει με τη 
διακηρυγμένη θέση της ι/κυβέρνησης περί 
διευκόλυνσης των εισαγωγών και απελευθέρωσης 
της αγοράς σε σειρά διατροφικών προϊόντων, ενώ 
προφανώς πρέπει να συνεκτιμηθεί ως   
διανοίγουσα εξαιρετικές προοπτικές για σειρά 
ελληνικών προϊόντων, τα οποία σαφώς υπερτερούν 
σε ποιότητα των αντίστοιχων εδώ ανταγωνιστικών 
τους.   
 
Μείωση ι/δημοσιονομικού ελλείμματος  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ι/Υπουργού 
Οικονομικών κ. Avigdor Liberman, το συνολικό 
δημοσιονομικό έλλειμμα του Ισραήλ για το 
δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2020 – Νοεμβρίου 2021 
μειώθηκε στο 4,6%  του ΑΕΠ.  
Σημειωτέον ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της 
χώρας συρρικνώνεται ταχέως από τον Ιανουάριο 
του 2021, όταν είχε επιβληθεί το τελευταίο 
καθολικό lockdown, και εντεύθεν. Η ανώτερη τιμή 
που κατέγραψε το έλλειμμα ήταν στο 11,7% του 
ΑΕΠ στο τέλος του 2020 και έκτοτε σημειώθηκε 
πτώση σε 10,5% στο τέλος Μαΐου 2021, 7,2% στο 
τέλος Σεπτεμβρίου και 5,5% στο τέλος Οκτωβρίου 
τ.ε. 
Πρόκειται για ακόμα μια ένδειξη της ενίσχυσης της 
ι/οικονομίας, η οποία καταγράφει συνεχή 
βελτίωση των βασικών μακροοικονομικών της 
μεγεθών. Οι εν λόγω εξελίξεις, σε συνδυασμό με 

την πρωτοφανή ροή επενδυτικών κεφαλαίων, τα 
υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα και τη μη 
παρεμβατική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας 
έχουν εκτινάξει την αξία του εγχώριου νομίσματος 
σε ιστορικά υψηλά. 
 
Σε ιστορικό υψηλό 10ετίας ο πληθωρισμός στο 
Ισραήλ το 2021 
Σε ιστορικό υψηλό δεκαετίας κατεγράφη ο 
πληθωρισμός στο Ισραήλ το 2021, σύμφωνα με 
στοχεία της ι/Στατιστικής Υπηρεσίας, φθάνοντας 
στο 2,8%, σε αντίθεση με το 2020, όταν είχε 
καταγραφεί αρνητικός πληθωρισμός 0,7%. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω τιμή άγγιξε την οροφή 
των αρχικών προβλέψεων της ι/Κεντρικής 
Τράπεζας, που ανέμενε πλήθωρισμό μεταξύ 1%-
3% για το απελθόν έτος.  
Οι τιμές των ακινήτων σημείωσαν κατακόρυφη 
άνοδο κατά 10,6% σε σύγκριση με το 2020 ( και 
κατά 18% σε σύγκριση με το 2019). Ο σχετικός 
δείκτης τιμών των ακινήτων παρουσίαζε διαρκή 
άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, με το 
δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου να αυξάνεται κατά 
1,4% σε σύγκριση με το δίμηνο Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου.  
Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή σημείωσε άνοδο κατά 0,3%, 
υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις των 
αναλυτών περί ανόδου μεταξύ 0,1-0,2%. 
Σημαντικές αυξήσεις κατεγράφησαν στα είδη 
ένδυσης-υπόδησης (1,1%), οικιακού εξοπλισμού 
(0,7%) και συσκευασμένων τροφίμων (0,5%). 
Αντιθέτως, κατεγράφη σημαντική πτώση τιμών 
στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (2,7%). 
 
Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 
2021 σύμφωνα με την Dun & Bradstreet 
Η ισραηλινή οικονομία πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 
7% το 2021, σύμφωνα με έκθεση της γνωστής 
εταιρείας οικονομικών αναλύσεων και εταιρικών 
δεδομένων Dun & Bradstreet, ξεπερνώντας τον 
παγκόσμιο μ.ο ανάπτυξης, ο οποίος έφτασε στο 
5,9%.  
Κλειδί για τις υψηλές επιδόσεις της ισραηλινής 
οικονομίας αποτέλεσε η αδιάλειπτη ανάπτυξη του 
τομέα υψηλής τεχνολογίας, στον οποίον 
σημειώθηκε ρεκόρ εισροής επενδυτικών 
κεφαλαίων, ύψους άνω των 18 δισ. δολαρίων στο 
πρώτο εννιάμηνο του απερχόμενου έτους. Την 
ίδια στιγμή ωστόσο, ο τουρισμός και η εστίαση 
υποχώρησαν σημαντικά, ενώ η έκθεση της 
εταιρείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και το εμπόριο 
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αυτοκινήτων και ηλεκτρικών συσκευών, που 
πλήττονται από την έλλειψη βασικών για την 
ομαλή λειτουργία τους πρώτων υλών, εξαιτίας των 
προβλημάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική 
αλυσίδα.   
Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Στατιστική Υπηρεσία 
του Ισραήλ είχε ανακοινώσει την αύξηση το 
εγχώριου ΑΕΠ κατά 2,4% στο τρίτο τρίμηνο του 
2021, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 
0,7% στην ίδια περίοδο και την αύξηση των 
εξαγωγών κατά 7,5%.  
 
Ιστορικό ρεκόρ αναμένεται να καταγράψουν οι 
ισραηλινές εξαγωγές υπηρεσιών και προϊόντων το 
2021 
Σύμφωνα με έκθεση  του ι/Υπουργείου Οικονομίας, 
οι εξαγωγές υπηρεσιών και αγαθών της χώρας 
αναμένεται να καταγράψουν ιστορικό ρεκόρ το 
2021. Η συνολική αξία τους προβλέπεται μεταξύ 
135 και 140 δισ. δολαρίων, ήτοι αυξημένες κατά 
18,5% σε σχέση με το 2020, όταν είχαν φτάσει τα 
114 δισ. δολ. (117 δισ. το 2019). 
Για πρώτη φορά μάλιστα η αξία των εξαγωγών 
υπηρεσιών (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η 
παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών, λ.χ 
κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης κλπ), 
αναμένεται να υπερβεί την αξία των εξαγωγών 
αγαθών, με ποσοστά 51% και 49% αντιστοίχως. 
Οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 30% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις εξαγορές 
νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων να 
αυξάνονται κατά 257%, ενώ οι εξαγωγές 
υπηρεσιών προγραμματισμού και υπηρεσιών R&D 
αυξήθηκαν κατά  25% και 15% αντιστοίχως. Αύξηση 
15% ωστόσο κατέγραψε και ο τομέας των αγαθών, 
με τον κλάδο των πολύτιμων λίθων να σημειώνει 
την καλύτερη επίδοση, ύψους 65%.  
Ο βασικός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ 
παραμένει το μπλοκ της ΕΕ (39% των εξαγωγών), 
ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ με 33% και οι χώρες της 
Ασίας με 25%.  
Η Υπουργός Οικονομίας Orna Barbivai σχολίασε τα 
πορίσματα της έκθεσης, τονίζοντας τον ισχυρό 
χαρακτήρα της ισραηλινής οικονομίας και τις 
ακόμα καλύτερες προοπτικές της για το μέλλον.   
 
Mεταρρύθμιση ι/θεσμικού πλαισίου για άσκηση 
βιομηχανικής δραστηριότητας 
Ο Ι/ΠΘ Naftali Bennett και η Υπουργός 
Οικονομίας Orna Barbivai πρόκειται να εισαγάγουν 
προς έγκριση σχέδιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων 
προς ενίσχυση του ι/δευτερογενούς τομέα, με 
έμφαση στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

σχεδιασμού και κατασκευής βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων.  
Βασική παράμετρος της προτεινόμενης 
μεταρρύθμισης είναι η περικοπή του χρόνου για 
την πλήρη έναρξη λειτουργίας παραγωγικής 
μονάδας από το μέχρι πρότινος σύνηθες της 4-
5ετίας στα 2 έτη. Παράλληλα προβλέπεται 
κατάργηση γραφειοκρατικών εμποδίων και 
ενδιάμεσων σταδίων εγκρίσεων και γενικότερη 
παροχή διευκολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων 
προβλέψεων για βέλτιση αξιοποίηση της 
διαθέσιμης γης.  
Επίσης, η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση του 
ορίου έκδοσης άδειας κατασκευής στους 3 μήνες 
από το ισχύον όριο των 2 ετών. Παράλληλα, 
προβλέπεται η σύσταση κεντρικής αδειοδοτικής 
αρχής, προκειμένου να απαλλαγεί ο αιτών από τη 
συναλλαγή του με το σύνολο των εκάστοτε 
εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, το νέο πλαίσιο 
υπόσχεται βελτίωση των όρων περιβαλλοντικής 
προστασίας και προδιαγραφών ασφαλείας.  
Η μεταρρύθμιση ανακοινώθηκε σε πανηγυρικούς 
τόνους τόσο από τον Ι/ΠΘ, ο οποίος υπογράμμισε 
ότι τα μέτρα θα ωθήσουν την ανάπτυξη του 
βιομηχανικού και τον κατασκευαστικού κλάδου 
όσο και από την Υπουργό Οικονομίας κα Barbivai, 
η οποία τόνισε ότι η βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος και η μείωση των 
περιττών γραφειοκρατικών εμποδίων αποτελούν 
εθνικό στόχο.  
 
Δηλώσεις Ι/Κεντρικού Τραπεζίτη για κόστος 
μετάλλαξης Omicron σε ι/οικονομία  
Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Ι/Κεντρικού 
Τραπεζίτη Amir Yaron, το πανδημικό κύμα της 
μετάλλαξης Omicron επιβαρύνει την ι/οικονομία 
με 2 δισ. ΝIS (642 εκ. Δολ. ΗΠΑ) ανά 20 ημέρες. O 
κ. Yaron, μιλώντας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Κοινοβουλίου, επισήμανε τον 
παροδικό χαρακτήρα της εν λόγω ζημίας (μίλησε 
για «μερικές ακόμα εβδομάδες»), η οποία δεν 
έχει προσλάβει μακροοικονομικά χαρακτηριστικά 
και η οποία πρωτίστως αποδίδεται στη μείωση 
της κατανάλωσης και την απουσία μεγάλου 
αριθμού εργαζομένων από τις δουλειές τους 
εξαιτίας νόσησης.  
Παρά το γεγονός ότι απέφυγε επιμελώς να 
δραματοποιήσει τις συνέπειες, ο Κυβερνήτης της 
Ι/Κεντρικής Τράπεζας αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη 
ανάγκη ενίσχυσης συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών κλάδων, σε περίπτωση μη 
εξομάλυνσης της κατάστασης. Τόνισε μάλιστα ότι 
η κυβέρνηση οφείλει να προετοιμαστεί για το 

https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-690205
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χειρότερο σενάριο. Επιπροσθέτως, προέβλεψε ότι 
η οικονομική ανάπτυξη της χώρας το 2022 θα 
κινηθεί στο 5,5%, υπό την προϋπόθεση της 
ανάκαμψης των πληττόμενων επιχειρηματικών 
κλάδων μετά την παρέλευση του πανδημικού 
κύματος.  
 

Ενέργεια – Περιβάλλον 

Ι/Υπουργός Ενέργειας ανακοινώνει πάγωμα 
περαιτέρω ερευνών για κοιτάσματα φ.α και 
έμφαση σε ΑΠΕ 
Σύμφωνα με δηλώσεις της Ι/Υπουργού Ενέργειας, 
κας Karin Elharrar, το Ισραήλ πρόκειται να παγώσει 
κάθε περαιτέρω έρευνα για κοιτάσματα φυσικού 
αερίου το 2022 και να δώσει έμφαση στις ΑΠΕ. Η 
Ι/Υπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για τις ΑΠΕ, 
τόνισε ότι η χώρα έχει καταφέρει ήδη να 
διπλασιάσει την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (το τελευταίο τρίμηνο) και ότι 
προτίθεται να δώσει έμφαση στις πράσινες μορφές 
ενέργειας, εγκαταλείποντας, για την ώρα,  την 
έρευνα για νέα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, 
χαρακτηρίζοντας μάλιστα το φ.α ως 
«βραχυπρόθεσμη ενεργειακή λύση». 
Σημειώνεται ότι η κα Elharrar απέρριψε το 
ενδεχόμενο υιοθέτησης από την κυβέρνηση ενός 
policy paper που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, βάσει 
του οποίου προτεινόταν η έρευνα για επιπρόσθετα 
κοιτάσματα φ.α, τα οποία θα μπορούσαν να 
τροφοδοτούν τη χώρα με 500-1000 bcm φ.α 
ετησίως. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι το Υπουργείο 
της δεν πρόκειται να προκηρύξει τον τέταρτο κατά 
σειρά διαγωνισμό για σχετικές έρευνες, ενώ 
αντιθέτως θα προχωρήσει σε σύσταση ειδικού 
τμήματος για τις ΑΠΕ.  
Ο φορέας “Natural Gas Association” τόνισε ότι, 
παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία των ΑΠΕ και 
την απαραίτητη μετάβαση σε πιο φιλικές στο 
περιβάλλον πηγές ενέργειας, δεν συντρέχει 
κανένας πραγματικός λόγος αναστολής των 
σχεδίων για νέα projects φ.α, καθώς το εγχώριο 
φ.α διασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία του 
Ισραήλ, περιορίζει το ενεργειακό κόστος, ενώ θα 
αποτελεί βασική πηγή ενεργειακής τροφοδοσίας 
παγκοσμίως για αρκετά ακόμα χρόνια. 
 
Δημιουργία Ινστιτούτου Παραγωγής και 
Αποθήκευσης Υδρογόνου 
Το ι/Υπουργείο Ενέργειας σχεδιάζει να εκταμιεύσει 
100 εκατομμύρια NIS (€ 28,3 εκατομμύρια) σε 
διάστημα πέντε ετών για τη δημιουργία  Εθνικού 
Ινστιτούτου Παραγωγής και Αποθήκευσης 
Υδρογόνου. Η ανακοίνωση έγινε από αξιωματούχο 

του Υπουργείου κατά τη διάρκεια συνεδρίου για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διεξήχθη 
στο Εϊλάτ.  
Το Υπουργείο έχει επίσης δημιουργήσει έναν 
πιλοτικό σταθμό ανεφοδιασμού υδρογόνου στο 
βόρειο Ισραήλ, με στόχο την μελλοντική 
λειτουργία του πρώτου εμπορικού σταθμού 
ανεφοδιασμού υδρογόνου για φορτηγά, που θα 
ανοίξει τον επόμενο χρόνο στην περιοχή του 
Κόλπου της Χάιφα,  από την εταιρεία αερίου 
Sonol και τον πετρελαϊκό όμιλο Bazan, με κρατική 
υποστήριξη. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου 
πρόκειται να δημοσιευθούν σύντομα σχέδια 
κανονισμών για τη χρήση του υδρογόνου στον 
τομέα των μεταφορών συμπεριλαμβανομένης και 
της λειτουργίας πρατηρίων υδρογόνου που 
βρίσκονται υπό σχεδιασμό. 
Ο όμιλος Bazan, επίσης, συνεργάζεται με την Eilat-
Eilot Renewable Energy Initiative σε  
φωτοβολταϊκό πάρκο  που θα χρησιμοποιηθεί για 
τη παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου. 
Εκπρόσωποι του ομίλου υποστήριξαν δε ότι η 
κίνηση οχημάτων με υδρογόνο, ακόμα και στα 
τρένα, θα κυριαρχήσει ως επιλογή στο χώρο των 
μεταφορών 

Επιχειρηματικές ειδήσεις 

Εξελίξεις στο ι/ οικοσύστημα νεοφυών 
επιχειρήσεων εντός του 2021 
Σύμφωνα με εκθέσεις της IVC-Research-Meitar και 
PWC Israel, οι ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις 
(startups) συγκέντρωσαν κεφάλαια 25,6 
δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του 
2021, αριθμό χωρίς προηγούμενο, που 
αντιπροσωπέυει αύξηση σχεδόν 150% από το 
2020. Οι ισραηλινές startups συγκέντρωσαν 8 
δισεκατομμύρια δολάρια σε 206 συμφωνίες μόνο 
το τέταρτο τρίμηνο του 2021. 
Σύμφωνα με τις εκθέσεις, το 2021  ήταν μια 
εξαιρετική χρονιά και για τις πωλήσεις ι/εταιρειών 
(“exits”) , οι οποίες εκτοξεύτηκαν στα 22,2 
δισεκατομμύρια δολάρια, με σχεδόν ίσα μερίδια 
εισαγωγής στο χρηματιστήριο (Αρχική δημόσια 
προσφορά - ΙΡΟ) καθώς και εξαγορών και 
συγχωνεύσεων. Συνολικά έγιναν 75 προσφορές 
(23 εκ των οποίων στη Wall Street). Όσον αφορά 
στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, υπήρξαν 163 
συμφωνίες συνολικού ύψους 12 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το 2021 
έτος με τη μεγαλύτερη σχετική δραστηριότητα. 
Το τοπικό χρηματιστήριο αναζωογονήθηκε με 45 
IPO και 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία, 
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υψηλότερη όλων των εποχών. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι το 2021 σηματοδότησε μεγάλη επιστροφή 
ισραηλινών εταιρειών τεχνολογίας στις 
κεφαλαιαγορές. Μέχρι πρόσφατα οι ι/startups 
ακολουθούσαν τη μέθοδο της ανάπτυξης και 
κατόπιν πώλησης. Θεωρείται ότι ο νέος Ισραηλινός 
επιχειρηματίας εξακολουθεί να είναι ριψοκίνδυνος 
και  καινοτόμος, ωστόσο εμφανίζεται πλέον 
έτοιμος/η να υιοθετήσει μακροπρόθεσμη 
στρατηγική και να παραμείνει στην αγορά. 
Ένα άλλο στοιχείο που καταδεικνύει ότι η τοπική 
αγορά τεχνολογίας έχει ενηλικιωθεί και έχει 
εξελιχθεί είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση των 
εξαγορών και συγχωνεύσεων υπήρξαν πολλές (32) 
ισραηλινές  εταιρείες από την  πλευρά των 
αγοραστών. Αυτή η τάση επιτρέπει στις εγχώριες 
τεχνολογικές εταιρείες να επωφελούνται από τις 
αυξανόμενες οικονομικές αποτιμήσεις τους, τα 
κεφάλαια που αντλούνται και τη ρευστότητα των 
μετοχών τους, καθώς και τις γνώσεις τους στην 
τοπική αγορά.  
 
Επιχειρηματική συμφωνία ισραηλινής και 
τουρκικής επιχείρησης στον τομέα της 
καινοτομίας  
Η ισραηλινή εταιρεία νανοτεχνολογίας Nanosono 
ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει σημαίνουσα 
συμφωνία συνεργασίας με την τουρκική εταιρεία 
ODAS. Ως μέρος της συμφωνίας, η ODAS θα 
επενδύσει στην ανάπτυξη των αντιβακτηριακών και 
αντιικών τεχνολογιών της Nanosono. Σύμφωνα με 
δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι δύο εταιρείες  
πρόκειται να επενδύσουν από κοινού για την 
κατασκευή εργοστασίου στην Τουρκία για την 
παραγωγή αποτελεσματικών αντιβακτηριακών 
υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών. Τα 
επικαλυμμένα αντιβακτηριακά υφάσματα που θα 
αναπτυχθούν στο νέο τουρκικό εργοστάσιο θα 
διατεθούν στο εμπόριο στο Ισραήλ, σε χώρες της 
Ασίας-Ειρηνικού και στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι 
το ύψος της επένδυσης δεν αποκαλύφθηκε.  
Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρούνται 
συμπράξεις στον χώρο της καινοτομίας μεταξύ 
Ισραήλ και Τουρκίας. Πρόσφατα, το Ισραηλινό 
venture capital fund “Disruptive AI” επέκτεινε στην 
Τουρκία την πρωτοβουλία του να συνδέσει τα 
οικοσυστήματα καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης 
(AI) των αραβικών χωρών και του Ισραήλ. Το 
εγχείρημα, με το όνομα AI-SQUARE Forum, 
ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2021 ως 
μια εικονική ανοιχτή πλατφόρμα συναντήσεων, 
παρέχοντας στα μέλη της την ευκαιρία να 
συναντηθούν και να δικτυωθούν με επιχειρήσεις 

τεχνητής νοημοσύνης και νεοφυείς επιχειρήσεις 
τεχνητής νοημοσύνης. 
 
Δημοσιεύματα για οικονομικό αδιέξοδο 
αμφιλεγόμενης ι/εταιρείας NSO Group και 
αναζήτησης αγοραστή από ΗΠΑ 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γνωστής 
ιστοσελίδας Bloomberg, το οποίο αναπαράγεται 
σε ι/ΜΜΕ, η ι/εταιρεία NSO Group, η οποία 
βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς 
ενδιαφέροντος και προκάλεσε έντονες εις βάρος 
της αντιδράσεις από σειρά χωρών, μεταξύ των 
οποίων και οι ΗΠΑ, εξαιτίας της παράνομης 
χρήσης λογισμικού της, προτίθεται να τερματίσει 
το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα Pegasus και 
βρίσκεται σε συζητήσεις για εξαγορά της από 
αμερικανικό επενδυτικό fund.  
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ενδιαφερόμενοι 
για την εξαγορά της εταιρείας προτίθενται να 
διαθέσουν άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις 200 
εκ. δολ, υπό τους όρους της πλήρους κατάργησης 
του προγράμματος Pegasus και της στροφής της 
εταιρείας σε προϊόντα υπηρεσιών 
κυβερνοασφάλειας αποκλειστικά αμυντικού 
τύπου.  
Ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων από την εν λόγω 
χρήση του λογισμικού, η εταιρεία συσσώρευσε 
χρέη 500 εκ. δολαρίων, ενώ κατέρρευσε η 
πίστωτική της αξιοπιστία, τη στιγμή μάλιστα που 
εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις εις βάρος της, 
όπως η αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η Apple 
για την παράνομη στοχοποίηση χρηστών των 
συσκευών της.  
 
Αντιδράσεις σε Ισραήλ για εξαγορά κορυφαίας 
εταιρείας δορυφορικών επικοινωνιών Spacecom 
από αμφιλεγόμενο Ούγγρο επιχειρηματία 
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε 
κρατικούς παράγοντες στο Ισραήλ, σύμφωνα με 
εδώ ΜΜΕ, η πώληση του 51% της κορυφαίας 
ισραηλινής εταιρείας λειτουργίας δορυφορικών 
επικοινωνιακών συστημάτων Spacecom στην 
ουγγρική εταιρεία επικοινωνιών 4iG, ιδιοκτησίας 
του επιχειρηματία Lorinc Meszaros. Πρόκειται για 
τον πλουσιότερο επιχειρηματία της Ουγγαρίας ο 
οποίος διατηρεί προνομιακούς δεσμούς με τον 
Πρωθυπουργό της χώρας Viktor Orban. 
Ήδη από τον Ιούνιο τ.ε το Ισραηλινό Υπουργείο 
Αμύνης είχε εκδηλώσει την έκπληξή του στην  
είδηση περί υπογραφής μνημονίου κατανόησης 
μεταξύ των δύο εταιρειών. Σημειωτέον ότι η 

Spacecom, η οποία λειτουργεί τέσσερις 
δορυφόρους σε τροχιά υπό την επωνυμία AMOS, 
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δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία χωρίς την 
έγκριση των Υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας. Οι 
εν λόγω Υπηρεσίες έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει 
ότι η εταιρεία είναι στρατηγικά σημαντική για το 
Ισραήλ, καθόσον συνεργάζεται με Υπουργεία και 
Υπηρεσίες Ασφαλείας της χώρας και ως εκ τούτου 
δεν είναι άνευ κινδύνων η εξαγορά της από 
αλλοδαπή επιχείρηση. Η εταιρεία, από την πλευρά 
της, προσπαθεί να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις, 
προχωρώντας σε δημόσια δήλωση περί επαφών σε 
καλό κλίμα με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να 
εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες.  
 

Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας  

1. Κοινοποιείται το ενδιαφέρον επιχειρηματικής 
συνεργασίας ισραηλινών εταιρειών στους κάτωθι 
κλάδους:  

 Βιομηχανικά είδη για ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό κατοικιών από εταιρεία Electra 
Consumer Products (μια από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες οικιακού 
εξοπλισμού), 

 Κατεψυγμένη ζύμη για αρτοσκευάσματα 
από εταιρεία The Bakery.  

 Προϊόντα αλουμινίου για βιομηχανική 
χρήση από εταιρεία Alumlight 

 Ιατρικά είδη και νοσοκομειακός εξοπλισμός 
από εταιρεία Medtechnica Ltd., 

 Υλικά για εξωτερική επένδυση κτηρίων από 
εταιρεία Levidey Lavi Trade and Marketing 
Ltd.,  

 Ιατρικά αναλώσιμα είδη από εταιρεία Shani 
Tal Marketing Ltd. 

Οι ανωτέρω εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
μέσω της μέσω της Ομοσπονδίας Εμπορικών 
Επιμελητηρίων Ισραήλ.  
Για πληροφορίες, επικοινωνία με:                      
Sharon Mermelstein 
Deputy Director 
International Relations Division 
Tel: +972-3-5631021 
Email: sharonc@chamber.org.il 
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