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Οικονομία 

 
Νζα αφξθςθ επιτοκίου από τθν Κεντρικι Σράπεηα 
του Ιςραιλ 
Η Κεντρικι Σράπεηα του Ιςραιλ ανακοίνωςε νζα 
αφξθςθ του βαςικοφ επιτοκίου κατά 0,5% (νζο 
επιτόκιο ςε 3,25%), τθν 6θ κατά ςειρά από τον 
Απρίλιο του 2022 και εντεφκεν, ςε μια νζα 
προςπάκεια περιοριςμοφ του πλθκωριςμοφ, που 
κατεγράφθ ςτο 5,1% για τον μινα Οκτϊβριο τ.ε.  
φμφωνα με οικονομικοφσ αναλυτζσ, ο 
πλθκωριςμόσ κα ςυνεχίςει τθν ανοδικι του τάςθ, 
κακϊσ παρατθρείται αφξθςθ τιμϊν ςε τρόφιμα και 
ακίνθτα, ςε δφο δθλαδι από τουσ κριςιμότερουσ 
ςχετικοφσ δείκτεσ. Αςφαλϊσ, θ αφξθςθ των 
επιτοκίων κα επθρεάςει άλλεσ παραμζτρουσ τθσ 
οικονομίασ, όπωσ το επίπεδο δανειςμοφ, θ πτϊςθ 
του οποίου οδθγεί ςε ςταςιμότθτα τθν αγορά. 
Παράλλθλα, από τον Μάρτιο του τ.ε, ο κλάδοσ τθσ 
υψθλισ τεχνολογίασ, ο οποίοσ αποτελεί τον βαςικό 
κινθτιριο μοχλό τθσ ιςραθλινισ οικονομίασ, ζχει 
προχωριςει ςε μεγάλο αρικμό απολφςεων, 
εντείνοντασ τισ ανθςυχίεσ για το ενδεχόμενο 
παρατεταμζνθσ κρίςθσ. 
θμειωτζον επίςθσ ότι πλθκαίνουν οι φωνζσ που 
επιρρίπτουν ευκφνεσ ςτθν Κεντρικι Σράπεηα για 
κακυςτερθμζνεσ αντιδράςεισ, ςπαςμωδικζσ 
κινιςεισ και ζλλειψθ ςυγκροτθμζνθσ ςτρατθγικισ. 
Ενδεικτικά αναφζρεται θ ςφοδρι κριτικι του 
επικεφαλισ μιασ εκ των μεγαλφτερων 
επιχειρθματικϊν Ενϊςεων Dobi Amitai,   ο οποίοσ 
κατθγόρθςε τθν κεντρικι Σράπεηα ότι από τθν 
ζναρξθ του πλθκωριςτικοφ κφματοσ δεν ζχει 
εκδϊςει και υποβάλει ςτθν κυβζρνθςθ οφτε ζνα 
ςχζδιο προτάςεων μζτρων διαχείριςθσ, 
περιοριηόμενθ ςε εργαλειακι χριςθ των επιτοκίων. 
   

Εκδθλϊςεισ – Εκκζςεισ – υνζδρια  

 
Διεκνζσ υνζδριο Αγροτικισ Σεχνολογίασ Eilat  - 
Τπογραφι Κοινισ Διλωςθσ υνεργαςίασ Ιςραιλ 
Μπαχρζϊν 
Σο πρϊτο Διεκνζσ υνζδριο «Agrisrael – Sea the 
Future» με κζμα τθν υδατοκαλλιζργεια και τθν 
αγροτικι τεχνολογία πραγματοποιικθκε ςτο 
Ιςραιλ ςτισ 18-20.10 με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ 
διεκνοφσ και περιφερειακισ ςυνεργαςίασ με χϊρεσ 
τθσ Μζςθσ Ανατολισ ςτο πλαίςιο τθσ ανθςυχίασ για 
τθν κλιματικι κρίςθ και τθν αυξανόμενθ απειλι τθσ 
επιςιτιςτικισ αναςφάλειασ ςε παγκόςμιο επίπεδο.  
Σο τριιμερο ςυνζδριο πραγματοποιικθκε ςτο 
Εϊλάτ, πρωτοβουλία του ι/Τπουργείου Γεωργίασ, ςε 
ςυνεργαςία με το ι/Τπουργείο Περιφερειακισ 

υνεργαςίασ, με ςυμμετοχι από εκπροςϊπουσ 
από αρκετζσ χϊρεσ. το ςυνζδριο ςυμμετείχαν ο 
Τπουργόσ Διμων και Γεωργίασ του Μπαχρζιν,  ο 
Τπουργόσ Γεωργίασ και Αλιείασ τθσ Μάλτασ, ο 
Τπουργόσ Γεωργίασ και Βιομθχανίασ Σροφίμων 
τθσ Μολδαβίασ, ο Τπουργόσ Γεωργίασ, 
Κτθνοτροφίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ του 
Σόγκο, ο  Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Γεωργίασ του 
Αηερμπαϊτηάν και Αναπλθρωτισ Τπουργόσ 
Γεωργίασ τθσ Ρουμανίασ. 
Σο Ιςραιλ και το Μπαχρζιν υπζγραψαν τθν 
Σετάρτθ 19/10  ςτο περικϊριο του εν λόγω 
ςυνεδρίου, κοινι διλωςθ γεωργικισ 
ςυνεργαςίασ. Η διλωςθ αναφζρεται  ςτθν 
προϊκθςθ και επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ιςραιλ και Μπαχρζϊν ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, 
τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ επιςιτιςτικισ αςφάλειασ 
και τθσ ανταλλαγισ ςχετικισ γνϊςθσ, τεχνολογίασ 
και ποικίλων προϊόντων. 
 
Διεκνζσ ςυνζδριο κυβερνοαςφάλειασ ςτο Ιςραιλ 
τισ 30.1.2023 και 1.02.2023 πρόκειται να λάβει 
χϊρα ςτο διεκνζσ ςυνεδριακό κζντρο Tel Aviv 
Expo θ διεκνισ ζκκεςθ Cybertech Global Tel Aviv. 
Θεωρείται θ ςθμαντικότερθ του είδουσ ςτθ χϊρα 
και μια από τισ ςθμαντικότερεσ παγκοςμίωσ και 
διοργανϊνεται από ιδιωτικό φορζα. τθν 
τελευταία ζκκεςθ που ζγινε το 2020 ςυμμετείχαν 
αντιπροςωπείεσ από 80 χϊρεσ και καταγράφθκαν 
πάνω από 18.000 επιςκζπτεσ. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ, πρόγραμμα, εγγραφι κλπ, 
παρακαλοφμε δείτε τον ςφνδεςμο 
https://www.cybertechisrael.com/ 

στο  

Διακρατικζσ ςχζςεισ  

 
υμμετοχι του επικεφαλισ τθσ ιςραθλινισ 
τράπεηασ Leumi ςε επενδυτικό ςυνζδριο ςτθ 
αουδικι Αραβία  
φμφωνα με δθμοςιεφματα, ο επικεφαλισ τθσ 
ιςραθλινισ τράπεηασ Leumi (θ μεγαλφτερθ ςτθ 
χϊρα) Samer Haj Yehia μετζβθ ςτθ αουδικι 
Αραβία για να μιλιςει, ςτισ 27.10, ςε πάνελ του 
ςθμαντικοφ επενδυτικοφ ςυνεδρίου “Future 
Investment Initiative” που ζλαβε χϊρα ςτθν 
πρωτεφουςα του Βαςιλείου, Ριάντ.  
Πζραν πάςθσ αμφιβολίασ, πρόκειται για μια 
ακόμα κίνθςθ ιπιασ πολιτικισ, που καταδεικνφει 
τα βιματα προόδου που ςταδιακά ςυντελοφνται 
ςτισ ςχζςεισ των δφο χωρϊν. Τπενκυμίηουμε ότι 
προςφάτωσ θ Α εφιρμοςε άρςθ τθσ 
απαγόρευςθσ υπερπτιςεων ςτον εναζριο χϊρο 
τθσ για επιβατικά αεροςκάφθ προερχόμενα από ι 

https://www.cybertechisrael.com/
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κατευκυνόμενα προσ Ιςραιλ, απόφαςθ που 
ελιφκθ ςε ςυνζχεια τθσ εκεί επίςκεψθσ του 
Προζδρου Biden. 
θμειϊνεται ότι ο Haj Yehia είναι ο πρϊτοσ 
Ιςραθλινόσ αραβικισ καταγωγισ που αναλαμβάνει 
τθν θγεςία του μεγαλφτερου ι/τραπεηικοφ 
ιδρφματοσ. 

Διαβουλεφςεισ για ςφναψθ υμφωνίασ 
Ελεφκερου Εμπορίου Ιςραιλ - Ιαπωνίασ 
φμφωνα με δθμοςιεφματα ςε εδϊ ΜΜΕ, το 
Ιςραιλ και θ Ιαπωνία βρίςκονται ςε φάςθ 
διαβουλεφςεων για  τθ ςφναψθ διμεροφσ 
υμφωνίασ Ελεφκερου Εμπορίου, θ οποία 
εκτιμάται ότι κα προκαλζςει αιςκθτι μείωςθ ι και 
εξάλειψθ των δαςμϊν και ςυνεπϊσ μείωςθ του 
κόςτουσ ςε ςειρά βαςικϊν ειςαγόμενων ςτο 
Ιςραιλ ιαπωνικϊν αγακϊν, ιτοι αυτοκινιτων, 
ςυςκευϊν, παιχνιδιϊν κλπ. Σθν εξζλιξθ χαιρζτιςε 
με προςωπικό του μινυμα ο εν ενεργεία ΠΘ του 
Ιςραιλ κ. Yair Lapid, ςυνδζοντάσ τθ μάλιςτα με τθν 
επζτειο 70 χρόνων από τθ ςφναψθ επίςθμων 
διπλωματικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτισ δφο χϊρεσ 
(1952-2022).  
Πζραν των πολιτικϊν ςχζςεων, οι διμερείσ 
εμπορικζσ και οικονομικζσ ςχζςεισ Ιςραιλ και 
Ιαπωνίασ βρίςκονται ςε εξαιρετικό επίπεδο, 
καλφπτοντασ ευρφ φάςμα κλάδων, από το εμπόριο 
αγακϊν μζχρι τθν υψθλι τεχνολογία και τθν 
αμυντικι βιομθχανία (ιδθ τον περαςμζνο 
Αφγουςτο υπεγράφθ διμερισ ςυμφωνία 
ςυνεργαςίασ ςτο πεδίο τθσ αμυντικισ τεχνολογίασ 
και του ςτρατιωτικοφ εξοπλιςμοφ). Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι ιαπωνικζσ εταιρείεσ ζχουν 
επενδφςει περί τα 13 δις. δολ. ΗΠΑ ςτον κλάδο 
υψθλισ τεχνολογίασ του Ιςραιλ από το 2000 και 
εντεφκεν, ενϊ περί τισ 85 ιαπωνικζσ εταιρείεσ 
δραςτθριοποιοφνται ενεργά ςτθν ιςραθλινι αγορά. 
τθν παροφςα φάςθ, ςε ιαπωνικά κεφάλαια 
αναλογεί περίπου το 16% των επενδφςεων ςτο 
ιςραθλινό τεχνολογικό οικοςφςτθμα, ζναντι μόλισ 
1,8% το 2016.  
 

Ενζργεια – Περιβάλλον 

 
Ανακοίνωςθ Energean για νζο ιςραθλινό 
κοίταςμα φ.α 7-15 δις. κυβικϊν μζτρων 
Η εταιρεία Energean ανακοίνωςε τθν ανακάλυψθ 
νζου εκμεταλλεφςιμου κοιτάςματοσ εκτιμϊμενθσ 
απόδοςθσ 7-15 δις. κυβικϊν μζτρων φ.α ςτθν 
περιοχι “Hermes”, θ οποία βρίςκεται 
νοτιοανατολικά του οικοπζδου Karish, ςτο οποίο θ 
εν λόγω εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα εξόρυξθσ 
και εκμετάλλευςθσ.  

θμειϊνεται ότι το πλωτό γεωτρφπανο Stena 
IceMax ζχει μετακινθκεί ςτθν αποκαλοφμενθ 
περιοχι “Olympus”, θ οποία βρίςκεται μεταξφ των 
οικοπζδων Karish και Tanin. Η εταιρεία ευελπιςτεί 
ότι κα μπορζςει να αποκομίςει πλθρζςτερθ 
εικόνα για το δυναμικό τθσ εν λόγω περιοχισ, τθσ 
οποίασ θ αρχικι απόδοςθ εκτιμάται ςε 58 δις. 
κυβικά μζτρα. Παράλλθλα, ανακοίνωςε ότι θ νζα 
ανακάλυψθ απομειϊνει το ρίςκο εκμετάλλευςθσ 
των γειτονικϊν περιοχϊν “Poseidon” και 
“Orpheus”.  
Η εταιρεία ζχει επίςθσ ενεργοποιιςει τθν επιλογι 
6θσ γεϊτρθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Stena Drilling 
Limited ςτθν περιοχι "Hercules",  θ οποία 
βρίςκεται μεταξφ τθσ περιοχισ “Hermes” και των 
ιςραθλινϊν ακτϊν. 
Τπενκυμίηεται ότι τα οικόπεδα Karish και Tanin 
ζχουν δυναμικότθτα περί τα 75 δις. κυβικά μζτρα 
εκμεταλλεφςιμου φ.α, ενϊ θ ετιςια κατανάλωςθ 
φ.α ςτο Ιςραιλ αγγίηει τα 12 δις., γεγονόσ που 
ςθμαίνει ότι θ πλιρθσ απόδοςθ των υπό 
γεϊτρθςθ κοιταςμάτων αναμζνεται να 
καταςτιςει το Ιςραιλ ςθμαντικό εξαγωγζα φ.α.  
 
Άδεια για ζναρξθ παραγωγισ φ.α ςτθν Energean 
για τθ γεϊτρθςθ ςτο κοίταςμα Karish 
Σο εδϊ Τπουργείο Εκνικϊν Τποδομϊν, Ενζργειασ 
και Τδάτινων Πόρων χοριγθςε άδεια ςτθν 
Energean να ξεκινιςει τθν παραγωγι φυςικοφ 
αερίου από το υπεράκτιο κοίταςμα Karish. Σο 
Karish κα είναι το τρίτο κοίταςμα φυςικοφ αερίου 
του Ιςραιλ που ςυνδζεται με το εκνικό δίκτυο, 
μετά το Tamar και το Leviathan. Η άδεια 
παραγωγισ φυςικοφ αερίου ελιφκθ δφο θμζρεσ 
πριν από τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ για τα 
καλάςςια ςφνορα μεταξφ Ιςραιλ και Λιβάνου  
Εκπρόςωποσ του Τπουργείου τόνιςε ότι θ 
ςφνδεςθ τθσ νζασ εξζδρασ γεϊτρθςθσ ζχει κυρίωσ 
ςθμαςία για τουσ γείτονεσ του Ιςραιλ. «Η νζα 
ςφνδεςθ ενιςχφει το Ιςραιλ ωσ κφριο προμθκευτι 
φυςικοφ αερίου και κα του επιτρζψει να αυξιςει 
τισ εξαγωγζσ προσ τθν Αίγυπτο και τθν Ιορδανία 
και από εκεί ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ που 
χρειάηονται εναλλακτικζσ πθγζσ φυςικοφ αερίου, 
λόγω τθσ παγκόςμιασ ενεργειακισ κρίςθσ». 
 
Κοινι Διακιρυξθ προκζςεων Ιςραιλ και 
Ιορδανίασ για περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ 
και βιϊςιμθ διαχείριςθ του ποταμοφ Ιορδάνθ  
Σο Ιςραιλ κι θ Ιορδανία υπζγραψαν ςτισ 17.11 
Κοινι Διακιρυξθ Προκζςεων για διμερι 
ςυνεργαςία με ςτόχο τθν περιβαλλοντικι 
αποκατάςταςθ και τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των 
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υδάτων του ποταμοφ Ιορδάνθ. Η υπογραφι ζλαβε 
χϊρα ςτο περικϊριο τθσ υνόδου COP27 ςτο Sharm 
el-Sheikh τθσ Αιγφπτου από τθν Τπουργό 
Περιβαλλοντικισ Προςταςίασ του Ιςραιλ Tamar 
Zandberg και τον Τπουργό Τδάτων τθσ Ιορδανίασ 
Mohammad Najjar. 
Η οικολογικι αποκατάςταςθ του Ιορδάνθ αποτελεί 
προτεραιότθτα αμφοτζρων των κυβερνιςεων, 
κακϊσ, πζραν τθσ ιςτορικισ και ςυμβολικισ του 
ςθμαςίασ, ο εν λόγω ποταμόσ αποτελεί πθγι 
άρδευςθσ για καλλιζργειεσ ςτθν κοιλάδα του 
Ιορδάνθ, αλλά και ςθμαντικό τουριςτικό-
προςκυνθματικό προοριςμό.  
Ο Ιορδάνθσ υποφζρει από τθν επιμόλυνςθ των 
υδάτων του, αλλά και από τθ ςταδιακι ςυρρίκνωςθ 
του υδάτινου όγκου του, πρόβλθμα που οξφνεται 
ζτι περαιτζρω εξαιτίασ τθσ κλιματικισ κρίςθσ.  
Σα δφο μζρθ προτίκενται να απομακρφνουν 
ρυπογόνεσ ουςίεσ μζςω καταςκευισ 
εγκαταςτάςεων κακαριςμοφ υγρϊν αποβλιτων και 
διαςφνδεςθσ των δφο πλευρϊν με παρόχκιεσ 
αποχετευτικζσ υποδομζσ. Παράλλθλα, ςκοπεφουν 
να προωκιςουν κοινά προγράμματα βιϊςιμθσ 
αγροτικισ και τουριςτικισ ανάπτυξθσ, ακαδθμαϊκισ 
ζρευνασ και μείωςθσ τθσ χριςθσ τοξικϊν 
φυτοφαρμάκων. Επίςθσ, πρόκειται να 
δθμιουργιςουν Περιφερειακό Ερευνθτικό Κζντρο 
Αποκατάςταςθσ.  
 


