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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ
ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαφοροποιημένη οικονομία, με ιδιαίτερα περιορισμένους φυσικούς πόρους, αλλά με ανταγωνιστική
γεωργία και δυναμικούς κλάδους κατασκευών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εμπορίου. Το 2009,
ανακαλύφθηκαν πολύ εκτεταμένα υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου, κοντά στη Χάϊφα, γεγονός
ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.
Η ανεργία ανέρχεται στο 5,6%, ο πληθωρισμός στο 2,7%, ο ρυθμός ανάπτυξης στο 4,7% και το
δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,7% του ΑΕΠ (2010). Υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα, πλεονασματικό
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ισχυρά συναλλαγματικά αποθεματικά.
Πρωτογενής Τομέας: Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός γεωργικός τομέας, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό
(κυρίως φρέσκα φρούτα και λαχανικά). Απασχολεί το 3,7% του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Δυναμική ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και της αγρο-βιοτεχνολογίας. Παρά την έλλειψη νερού και
το ότι τα μισά εδάφη της χώρας καταλαμβάνονται από έρημο, το Ισραήλ έχει μεγάλο βαθμό αυτάρκειας
τροφίμων 95%.
Βιομηχανία - Μεταποίηση: Διαφοροποιημένη βιομηχανική δραστηριότητα. Σημαντικότατες εξαγωγές
επεξεργασμένων διαμαντιών. Υψηλή τεχνολογία. Πολύ αξιόλογη παραγωγή (και εξαγωγές) εξοπλισμού
οδικών μεταφορών, ηλεκτρονικών, προϊόντων πληροφορικής, μετάλλων, χημικών και φαρμακευτικών
προϊόντων. Απασχολεί το 16% του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Κλάδος Κατασκευών: Από τους πιο δυναμικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Προωθούνται
συνεργασίες δημόσιου & ιδιωτικού τομέα. Εκσυγχρονισμός υποδομών, ιδίως στις μεταφορές. Επίσης,
ισχυρή οικιστική ανάπτυξη.
Υπηρεσίες - Εμπόριο: Ισχυρότατος κλάδος χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Κάμψη
εμπορικής δραστηριότητας και τουριστικής κίνησης, στο πλαίσιο διεθνούς οικονομικής κρίσης. Απασχολεί
το 80% του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Η Ισραηλινή οικονομία ανταπεξήλθε ικανοποιητικά στη διεθνή οικονομική κρίση. Ο διετής
προϋπολογισμός 2011-12 θέτει ως βασικούς άξονες την ενίσχυση του τομέα υψηλής τεχνολογίας, την
αύξηση κονδυλίων για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των υποδομών στην περιφέρεια, ενώ ελέγχεται
ως ελλειμματικός στην πτυχή της κοινωνικής πολιτικής.
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ο 4ος σημαντικώτερος πελάτης για τις εξαγωγές μας και 6ος σημαντικώτερος προμηθευτής της
χώρας μας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής – Βορείου Αφρικής. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου
ιστορικά κυμαίνεται περί τα 280-300 εκ. €, με σημαντικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου σε βάρος της
χώρας μας. Κατά το 2011 ωστόσο, σημειώθηκε σημαντική άνοδος των εξαγωγών και του όγκου
διμερούς εμπορίου (410 εκ. €), ενώ το διμερές εμπόριο κατέστη πλεονασματικό για τη χώρα μας.
(Εμπορικό πλεόνασμα 31,7 εκ. € έναντι ελλείμματος 42,8 εκ. € το 2010).
Εισαγωγές 190 εκ. €, το 2011, έναντι 163 εκ. € το 2010. Βασικότερα εισαγόμενα είδη: Ορυκτέλαια
πετρελαίου (28%), Βιβλία (7,6%), Απορρίμματα Αργιλίου (6,1%), Μέρη για Λέβητες (5,6%), Κατασκευές
& μέρη αυτών (3,6%), Λιπάσματα (3%), Πολυμερή Πλαστικά (2,4%), Ζιζανιοκτόνα (2,1%)
Εξαγωγές 221 εκ. €, το 2011, έναντι 120 εκ. € το 2010. Βασικότερα εξαγόμενα είδη: Ορυκτέλαια
πετρελαίου (33%), Ράβδοι, Σύρματα & Δεξαμενές από σίδηρο και χάλυβα (24,3%), Σωλήνες Χαλκού
3,4%), Αλουμίνιο & κράματα αυτού (2,5%), Προϊόντα Καθαρισμού (2,3%), Παρασκευασμένα και
Διατηρημένα Λαχανικά (1,7%).
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Η εξέλιξη των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων κατά τα τελευταία έτη έχει ως εξής:

2005
Ελλ.Εξαγωγές
(Χ)
Ελλ.Εισαγωγές
(Μ)
Όγκος Εμπορ.
(Χ+Μ)
Εμπ. Ισοζύγιο
(Χ-Μ)
Πηγή: ΕΣΥΕ

107,8

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελλάδος – Ισραήλ
2006
2007
2008
2009
2010
232,3

121,7

103,9

89,05

120,12

221,38

Μεταβολή
2010/2011
84,30%

2011

168,6

176,7

212,5

202,8

199,19

162,9

189,65

16,42%

276,4

409

334,2

306,7

288,24

283,02

411,03

45,2%

-60,8

55,6

-90,8

-98,9

-110,14

-42,78

31,73

Ποσά σε εκατ. €

Οι επενδυτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι περιορισμένες καθώς δεν υφίστανται ελληνικές
επενδύσεις στο Ισραήλ, ενώ αντίστροφα, υπάρχουν ελάχιστες ισραηλινές Επενδύσεις στην Ελλάδα (25 εκ.
€ στα τέλη του 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος), κυρίως στην ψυχαγωγία (καζίνο,
ξενοδοχεία), στις ασφαλιστικές υπηρεσίες και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρόλα αυτά υπάρχουν
περιθώρια προσέλκυσης επενδύσεων στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, του τουρισμού, των
ιδιωτικοποιήσεων, της γεωργίας, της Έρευνας και Τεχνολογίας.
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