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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Α.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά Χϊρασ 

 

Το Ιςραιλ είναι μια μικρι ςε ζκταςθ χϊρα με πλθκυςμό 9,5 εκ. κατοίκων1, με διαρκι δθμογραφικι 
ανάπτυξθ, θ οποία οφείλεται τόςο ςτον ρυκμό γεννιςεων (ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ ςε 
1,9%, μεταξφ των 5 υψθλότερων παγκοςμίωσ - μζςοσ όροσ γεννιςεων 3 παιδιά) όςο και ςτθ μετανάςτευςθ 
εβραϊκϊν πλθκυςμϊν από διάφορα μζρθ τθσ γθσ (δομικό—ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ταυτότθτασ τθσ χϊρασ 
είναι ότι αποτελεί το αςφαλζσ καταφφγιο για κάκε Εβραίο όπου γθσ). Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 1955 ο 
πλθκυςμόσ ιταν μόλισ 1,7 εκ. κάτοικοι. Ο αραβικόσ πλθκυςμόσ εντόσ τθσ χϊρασ ανζρχεται περίπου ςτο 20% 
του ςυνόλου. Το 92% των κατοίκων διαμζνουν ςε αςτικά κζντρα (από τα υψθλότερα ποςοςτά 
αςτικοποίθςθσ πλθκυςμοφ παγκοςμίωσ). Ο μζςοσ όροσ θλικίασ είναι 30,5 ζτθ, αρκετά ανεβαςμζνοσ ςε 
ςχζςθ με τα 24,6 που ιταν το 1955.  
 
Το 2021 το ΑΕΡ αυξικθκε 8,1% ςφμφωνα με τθ Στατιςτικι Yπθρεςία τθσ  χϊρασ, αποτιμϊμενο ςε 373,4 δις. 
δολ. Το κατά κεφαλιν ΑΕΡ το 2021 ανιλκε ςτα 43.810 $ (αφξθςθ 3.1% ςε ςχζςθ με το 2018). Θ αναςκόπθςθ 
των μακροπρόκεςμων οικονομικϊν τάςεων από το 2015 αποκαλφπτει ότι το Ιςραιλ βελτίωςε εντυπωςιακά 
τισ επιδόςεισ του κατά τα ζτθ 1984 -2014 ςε μια ςειρά ςθμαντικϊν οικονομικϊν δεικτϊν και επιχειρθςιακϊν 
παραμζτρων. Για παράδειγμα, το Ιςραιλ διπλαςίαςε τον πλθκυςμό του κατά τθν περίοδο αυτι (από 4,1 
εκατ. ςε 8,2 εκατ.), αφξθςε το ΑΕΡ κατά 920%, το κατά κεφαλιν ΑΕΡ κατά 414%, τα ςυναλλαγματικά 
αποκζματα κατά 2,866%, ενϊ ταυτόχρονα μείωςε το δθμόςιο χρζοσ (ωσ ποςοςτό ΑΕΡ) κατά 76%. Το 
δθμόςιο ζλλειμμα ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ μειϊκθκε επίςθσ κατά τθν περίοδο αυτι, από 17% το 1984 ςε 3% το 
2014. Οι δαπάνεσ αςφαλείασ (άμυνα και αςτικι υποςτιριξθ) ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ μειϊκθκαν επίςθσ κατά 
75%, το δθμόςιο ζλλειμμα κατά 82%, θ φορολογικι επιβάρυνςθ κατά 30% και θ αμερικανικι βοικεια (πάλι 
ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ) κατά 90%. Ρρόκειται για πρωτοφανι επιτεφγματα, ςε ςφγκριςθ με άλλεσ δυτικζσ 
χϊρεσ και τα άλλα μζλθ του ΟΟΣΑ του Ιςραιλ. 
 
Αυτζσ οι ςθμαντικότατεσ αλλαγζσ, που είναι ευανάγνωςτεσ από όλουσ τουσ παρατθρθτζσ τθσ ιςραθλινισ 
οικονομίασ, ςυναπαντοφν και άλλεσ ςτατιςτικζσ επιβεβαίωςθσ από τον κυβερνθτικό τομζα. Θ ςυμβολι του 
κυβερνθτικοφ τομζα ςτθν εκνικι οικονομία μειϊκθκε μζςα ςε τρείσ δεκαετίεσ κατά 42% (από 75% το 1984 
ςε 43% το 2014), ο πλθκωριςμόσ ζπεςε από 450% ςε 1% (μείωςθ 99%), το τραπεηικό επιτόκιο μειϊκθκε 
επίςθσ κατά 99% (από 770% ςε 5%) και ο κυβερνθτικόσ ζλεγχοσ τθσ κεφαλαιαγοράσ μειϊκθκε κατά 68%. 
Πλα αυτά είναι καρπόσ του οικονομικοφ ςχεδίου ςτακεροποίθςθσ του 1985, το οποίο ζβαλε το Ιςραιλ ςε 
τροχιά ανάπτυξθσ, χαμθλό πλθκωριςμό και μείωςθ του ελλείμματοσ. 
 
Το άλμα ςτο ιςραθλινό εκνικό προϊόν από τισ αρχζσ του αιϊνα οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτα επιτεφγματα 
τθσ βιομθχανίασ τεχνολογίασ, θ οποία γνϊριςε μια ςειρά επιτυχθμζνων εξαγορϊν των νεοφυϊν 
επιχειριςεων  και προκλικθκε κατ’ αυτόν τον τρόπο ζνα ιςχυρό ρεφμα ξζνων επενδφςεων.  Επιπλζον, οι 
ςυνολικζσ εξαγωγζσ αυξικθκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια κατά 860%, με τισ εξαγωγζσ υψθλισ 
τεχνολογίασ να αυξάνονται κατά το απίκανο ποςοςτό 3700%. Κατά το διάςτθμα αυτό, το Ιςραιλ κατάφερε 
επίςθσ να δθμιουργιςει δικζσ του παραγωγικζσ μονάδεσ ενζργειασ μζχρι του ςθμείου να καταφζρει το 
2018 ϊςτε το 38% των ςυνολικϊν αναγκϊν ενζργειασ να παράγεται εγχωρίωσ (ζναντι 0% το 1984), 
προςδίδοντασ ζτςι ςτθ χϊρα ςταδιακά ενεργειακι ανεξαρτθςία. Τα επιτεφγματα του Ιςραιλ ςτθν 
τεχνολογία διαχείριςθσ των υδάτων ιταν επίςθσ εντυπωςιακά, με δθμιουργία εργοςταςίων αφαλάτωςθσ 
μετά από τρεισ δεκαετίεσ, φτάνοντασ ςτθν διαχείριςθ του  41% των ςυνολικϊν υδάτινων πόρων τθσ χϊρασ. 
Το Ιςραιλ ςθμείωςε αξιοςθμείωτθ πρόοδο και ςτον εκπαιδευτικό τομζα - και αυτά τα επιτεφγματα είναι 
επίςθσ ευκυγραμμιςμζνα με τθν πρόοδο τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ. Ο αρικμόσ των φοιτθτϊν 
πανεπιςτθμίων αυξικθκε κατά 378%, ενϊ οι εκνικζσ δαπάνεσ για R&D, ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ, αυξικθκαν 
κατά 225% από το 2000 μζχρι το 2015. 

                                                           
1 Εκτίμθςθ Εκνικισ ΣτατιςτικισΥπθρεςίασ Ιςραιλ Απρίλιοσ 2022 
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Α.2 Δθμογραφικά Στοιχεία 
 
Θ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ είναι Εβραίοι, που αποτελοφν το 74,85% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. Οι 
βαςικζσ μειονότθτεσ είναι οι μουςουλμάνοι που αποτελοφν το 17,58%, Χριςτιανοί 1,96% και Δροφηοι 
1,62%. Ο πλθκυςμόσ είναι κυρίωσ νζοσ, με το 50,36% θλικίασ κάτω των 30 ετϊν και μόνο το 4,89% του 
πλθκυςμοφ θλικίασ άνω των 75 ετϊν.  Ο πλθκυςμόσ του Ιςραιλ χαρακτθρίηεται επίςθσ από υψθλό 
μορφωτικό επίπεδο.   
-Γλϊςςεσ: Επίςθμεσ γλϊςςεσ είναι τα Εβραϊκά και τα Αραβικά. Τα ρωςικά και τα αγγλικά  χρθςιμοποιοφνται 
επίςθσ ευρζωσ. 
-Νόμιςμα: Το  Ιςραθλινό Σζκελ (NIS) 
-Ενεργόσ Ρλθκυςμόσ: 3.700.000 
-Συγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ: Θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ ςτο Ιςραιλ παρατθρείται ςτο 
κζντρο και ςτο τμιμα που εκτείνεται από το Σαρόν (περιοχι ςτο βόρειο τμιμα τθσ πόλθσ του Rehovot), 
νότια και δυτικά ςτθ Μεςόγειο Θάλαςςα και  ανατολικά ςτθ Petach-Tikva. Ωσ κεντρικό τμιμα τθσ χϊρασ 
ορίηονται δφο περιοχζσ: Θ  περιοχι  του Τελ Αβίβ και θ περιφζρεια του,  όπου κατοικεί το 40,6% του 
πλθκυςμοφ του Ιςραιλ. Ο  υπόλοιποσ πλθκυςμόσ κατανζμεται  μεταξφ τθσ Βόρειασ περιοχι (16,3%), τθσ 
νότιασ περιοχισ (14,4%), τθσ περιφζρειασ τθσ Ιερουςαλιμ (12,5%), και τθσ  επαρχίασ Χάιφα (11,6%), ενϊ 
μόνο το 4,6% των ιςραθλινϊν πολιτϊν  διαμζνουν ςτθν περιοχι τθσ Δυτ. Πχκθσ Ιορδάνου. 
 

Ιεροςόλυμα: 801.000 / Δυτικι Ιερουςαλιμ: 400.000 (θ περιοχι που μετά το 1948 παρζμεινε υπό τον 
ζλεγχο Ιςραιλ) 

Τελ Αβίβ/ Tel Aviv: 432.892 

Χάϊφα/ Haifa : 267.300 

Αςντόντ/ Ashdod: 224.656 

ιςόν λε Τςίον/ Rishon LeZiyyon: 220.492 

Ρζταχ Τίκβα/ Petah Tiqwa: 200.000 

Μπζερ Σζβα/ Beersheba: 186.600 

Νετάνια/ Nenanya: 171.676 

Χόλον/ Holon: 165.787 

 

Α.3 Βαςικά Μακροοικονομικά Μεγζκθ Αγοράσ 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ονομαςτικό ΑΕΡ (δις. $) 355.77 373.50 398.30 407.67 481.53 

Μεταβολι πραγματικοφ ΑΕΡ  4,4% 4% 3.8% -2,2% 8,2% 

Κατά κεφαλιν ΑΕΡ (χιλ. ΝIS) 146.8 151.1 156.7 152.1 166.1 

Ανεργία 4.2% 4.0% 3.7% 4.4% 5.0% 

Ρλθκωριςμόσ 0.4% 0.8% 0.6% -0,7% 2.8% 

Ζλλειμμα Γενικισ Κυβζρνθςθσ (% ΑΕΡ) -2.0 -4.3 -4.5 -11.5 -5.5 

Χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (% ΑΕΡ) 60.2 60.4 59.5 71.7 68.8 

Εξωτερικό χρζοσ (% ΑΕΡ) 24.4 26.3 25.1 29.9 32.3 

Μζςοσ μθνιαίοσ ονομαςτικόσ μιςκόσ (χιλ. ΝΙS) 9.844 10.187 10.481 11.201 11.425 

Συναλλαγματικι ιςοτιμία  
(ΝΙS/$, ποςοςτιαία διαφορά %) -8.5 7.1 -7.4 

 
-6.6 

     
-3.6 

Βαςικό επιτόκιο 1.6% 1.75% 1.75% 1.75% 1,6% 

Συναλλαγματικά διακζςιμα (δισ $) 113.0 120.60 122.383  173.2 213 
Πηγέσ: Central Bureau of Statistics, Bank of Israel – Eπεξεργαςία: Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 
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H  εκτίναξθ του ονομαςτικοφ ΑΕΡ κατά το 2021 οφείλεται ςτθν αξιωςθμείωτθ ανάκαμψθ τθσ ιςραθλινισ 
οικονομίασ μετά τθν πανδθμικι κρίςθ και κυρίωσ ςτισ πρωτοφανείσ επιδόςεισ του τομζα τθσ υψθλισ 
τεχνολογίασ, ο οποίοσ ςυνειςφζρει περί το 15% του ΑΕΡ και άνω του 40% των εξαγόμενων προϊόντων και 
υπθρεςιϊν. Σθμαντικι αφξθςθ ςε απόλυτουσ αρικμοφσ καταγράφεται και ςτο ονομαςτικό κατά κεφαλιν 
ΑΕΡ (166 χιλ. NIS  ζναντι 152 χιλ. το 2020).  

 
Ωςτόςο, θ ιςραθλινι οικονομία το 2021 υπζςτθ ςοβαρζσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ, με μ.ο. ετιςιου 
πλθκωριςμοφ 2,8% (ζναντι αρνθτικοφ πλθκωριςμοφ 0,7% το 2020), νοφμερο που αποτελεί  ιςτορικό υψθλό 
δεκαετίασ.. Σθμειϊνεται ότι θ εν λόγω τιμι άγγιξε τθν οροφι των αρχικϊν προβλζψεων τθσ Κεντρικισ 
Τράπεηασ, που ανζμενε πλικωριςμό μεταξφ 1%-3% για το απελκόν ζτοσ. Ιδίωσ οι τιμζσ των ακινιτων 
ςθμείωςαν κατακόρυφθ άνοδο κατά 10,6% ςε ςφγκριςθ με το 2020 ( και κατά 18% ςε ςφγκριςθ με το 2019). 
Ο ςχετικόσ δείκτθσ τιμϊν των ακινιτων παρουςίαηε διαρκι άνοδο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 2021, με το 
δίμθνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου να αυξάνεται κατά 1,4% ςε ςφγκριςθ με το δίμθνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. 
Θ κατακόρυφθ αφξθςθ του κόςτoυσ ηωισ, αποτζλεςμα τθσ οποίασ ιταν το Τελ Αβίβ να καταγραφεί ωσ θ 
ακριβότερθ πόλθ ςτον κόςμο ςτθ ςχετικι κατάταξθ του Economist για το 2021, δθμιοφργθςε εκτεταμζνεσ 
αντιδράςεισ ςτουσ μιςκωτοφσ και ςε ευρεία ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ, των οποίων τα ειςοδιματα δεν 
ςυμβαδίηουν με τουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ των τιμϊν των ακινιτων και του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι.  

 
Το ποςοςτό ανεργίασ αυξικθκε από 4,4 ςε 5%, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ παρατεταμζνων περιοριςμϊν ςτουσ 
κλάδουσ του τουριςμοφ και τθσ εςτίαςθσ, αλλά ςε γενικζσ γραμμζσ παραμζνει από τα χαμθλότερα μεταξφ 
των ανεπτυγμζνων κρατϊν, ςτα όρια του κακεςτϊτοσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Θ αποκλιμάκωςθ που 
ακολοφκθςε το αρχικό ςοκ ιταν ταχφτατθ και θ ςθμαντικότερθ μακροοικονομικι επίπτωςθ που επζφερε θ 
πανδθμία ςτθν οικονομία του Ιςραιλ ιταν εν τζλει πολφ πιο περιοριςμζνθ από τισ αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ 
άλλων ανεπτυγμζνων κρατϊν.  

 
Σε ζνα ευρφτερο πλαίςιο, θ μείωςθ τθσ ανεργίασ ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ 
περιςςότεροι Άραβεσ και υπερ-Ορκόδοξοι Εβραίοι είναι ζνα διαρκζσ ςτοίχθμα όλων των κυβερνιςεων, 
Ραρά ταφτα, θ ςυμμετοχι  των υπερ-Ορκόδοξων-Εβραίων ανδρϊν και των  γυναικϊν Αραβικισ καταγωγισ 
ςτο εργατικό δυναμικό παραμζνει πολφ χαμθλι, ςε ςυνδυαςμό δε, με τα υψθλά ποςοςτά γεννθτικότθτασ  
το ποςοςτό τθσ φτϊχειασ και των κοινωνικϊν ανιςοτιτων παραμζνει εκ των υψθλότερων μεταξφ των 
χωρϊν μελϊν του ΟΟΣΑ (1.809.000 φτωχοί που αντιςτοιχοφν ςε 463.000 φτωχζσ οικογζνειεσ, από τουσ 
οποίουσ 863.000 είναι παιδιά). Το ποςοςτό φτϊχειασ ανζρχεται ςε 47% ςτουσ πλθκυςμοφσ των υπερ-
ορκόδοξων Εβραίων και 54 % ςτουσ Άραβεσ. Θ προςπάκεια τθσ Κυβζρνθςθσ να μειϊςει κάποια από τα 
κρατικά επιδόματα, προκειμζνου να τουσ παρακινιςει να ενταχκοφν ςτο παραγωγικό δυναμικό, δεν ζχει 
αποδϊςει, μζχρι ςτιγμισ τουλάχιςτον.  
 
Το ιςραθλινό νόμιςμα εξακολουκεί να αποδεικνφει τθν ιςχυρι του κζςθ, θ οποία προφανϊσ ενιςχφεται από 
τα ολοζνα και κετικότερα αποτελζςματα τθσ ιςραθλινισ οικονομίασ. Θ ενίςχυςθ του ιςραθλινοφ 
νομίςματοσ (νζο ιςραθλινό ςζκελ - ΝΙS) ζναντι του δολαρίου κινικθκε ςε νζα ιςτορικά υψθλά επίπεδα 
(τουλάχιςτον από το 2008). Το γεγονόσ ότι θ Τράπεηα του Ιςραιλ αρνικθκε ςτο μεγαλφερο διάςτθμα του 
2021 να μεταβάλει τθν πολιτικι τθσ για να ανακόψει τθν ενίςχυςθ του ςεκζλ προςζδωςε περαιτζρω 
δυναμικι ςτο νόμιςμα, θ ιςχυροποίθςθ του οποίου πλθττε μεν τουσ εξαγωγείσ oριςμζνων προϊόντων, 
ςυμβάλει ωςτόςο ςτθν αφξθςθ των ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων.  

 
Ραράλλθλα, τα βαςικά μακροοικονομικά ςτοιχεία του Ιςραιλ υποςτθρίηουν τθν πορεία ενόσ ιςχυροφ NIS. 
Το διαρκρωτικό πλεόναςμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν είναι ςτακερό. Θ ειςροι των άμεςων ξζνων 
επενδφςεων ςτο Ιςραιλ ςθμείωςε περαιτζρω αφξθςθ και το 2021 και ανιλκε ςε υψθλό όλων των εποχϊν 
ειδικϊσ ςτον κλάδο καινοτομικϊν επιχειριςεων και υψθλισ τεχνολογίασ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι 
ειςαγωγζσ ςτο Ιςραιλ μειϊκθκαν λόγω τθσ κρίςθσ (τθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ οικονομίασ), τθσ 
διακοπισ του εξερχόμενου τουριςμοφ από το Ιςραιλ και τθ ςθμαντικι πτϊςθ ςε διαδικτυακζσ αγορζσ από 
το εξωτερικό. 
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Τα ςυναλλαγματικά αποκζματα του Ιςραιλ ςτα τζλθ του 2021 ανιλκαν ςε νζο ιςτορικό όλων των ετϊν 
ανερχόμενα 213 δις. δολ. Τα τελευταία χρόνια, τα κζρδθ από τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά υπερζβθςαν 
τα ζξοδα των λοιπϊν γνωςτϊν εργαλείων νομιςματικισ πολιτικισ. Θ τάςθ αυτι ξεκίνθςε να ζχει διακριτά 
χαρακτθριςτικά ιδθ από τα τζλθ του 2017, κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ του επιτοκίου μεταξφ του Ιςραιλ και 
των οικονομιϊν ςτισ οποίεσ επενδφονται τα αποκεματικά και λόγω τθσ αφξθςθσ των κερδϊν από μετοχζσ ςε 
άλλεσ χρθματαγορζσ.  

 
Θ διαρκισ ανατίμθςθ του NIS ζχει οδθγιςει ςε αφξθςθ του κόςτουσ των ιςραθλινϊν εξαγωγϊν (υπθρεςιϊν 
και προϊόντων) περίπου 7% τθν τελευταία διετία με αποτζλεςμα να διατυπϊνονται παράπονα από τουσ 
εγχϊριουσ παραγωγοφσ για τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ τουλάχιςτον ςυγκεκριμζνων επιπζδων 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ιςραθλινισ οικονομίασ, θ οποία επιφυλάςςει πλζον διαφορετικϊν ειδϊν ταχφτθτεσ 
για τουσ εγχϊριουσ παραγωγοφσ.  

 
Ραράλλθλα, οι τιμζσ των κατοικιϊν ςυνζχιςαν τθν ανοδικι τουσ πορεία  ςτισ περιοχζσ με μεγάλθ ηιτθςθ ςτο 
ςφνολο, όμωσ, ο αρικμόσ των πωλιςεων των κατοικιϊν μειϊκθκε κακϊσ πολλοί επενδυτζσ αποχϊρθςαν 
από τισ καταςκευζσ, κυρίωσ λόγω των μεγάλων φόρων που επζβαλε θ κυβζρνθςθ ςτον καταςκευαςτικό 
τομζα. Θ τάςθ αυτι ζγινε αιςκθτι, κυρίωσ ςτισ περιοχζσ με χαμθλότερθ ηιτθςθ. Στισ τελευταίεσ, 
ςθμειϊκθκε μείωςθ των τιμϊν ενϊ ςτισ περιοχζσ με υψθλι ηιτθςθ ςθμειϊκθκε αφξθςθ. Οι τιμζσ των 
ακινιτων ςτο Ιςραιλ αυξικθκαν κατά 16,3% το 2021, ςφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ ιςραθλινισ Στατιςτικισ 
Υπθρεςίασ, ςθμειϊνοντασ τθν υψθλότερθ αφξθςθ ςε βάκοσ 10ετίασ. Θ υψθλότερθ αφξθςθ με 18,5% 
κατεγράφθ ςτο κεντρικό Ιςραιλ, ενϊ ςτθ βόρεια περιοχι τθσ χϊρασ ςθμειϊκθκε αφξθςθ 13,8% και ςτθ 
νότια 12,3%.  Από πλευράσ πόλεων, τα Ιεροςόλυμα με 16,7% και το Τελ Αβίβ με 16% ςθμείωςαν τθ 
ςθμαντικότερθ αφξθςθ. Σθμειωτζον ότι ο εκνικόσ μ.ο τιμισ ενοικίου αυξικθκε ςε 4.154 ΝΙS (περίπου 1.220 
δολ.) ςτο πρϊτο τρίμθνο του 2022, ζναντι 4.113 ΝΙS ςτο αντίςτοιχο τρίμθνο του 2021.  Θ ςθμαντικι αυτι 
αφξθςθ ζχει προκαλζςει κοινωνικζσ αντιδράςεισ, κακιςτϊντασ ανζφικτθ τθν ιδιοκατοίκθςθ για πολλζσ 
μεςοαςτικζσ οικογζνειεσ του Ιςραιλ και αναγκάηοντασ τθν κυβζρνθςθ, δια ςτόματοσ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ Avigdor Liberman, να κακθςυχάςει τουσ πολίτεσ, διαβεβαιϊνοντασ ότι θ αγορά ςταδιακά κα 
ιςορροπιςει ςε χαμθλότερεσ τιμζσ μζχρι το τζλοσ του 2022. Ρολλοί οικονομολόγοι ωςτόςο κεωροφν ότι οι 
διαβεβαιϊςεισ δεν ευκυγραμμίηονται με τα πραγματικά δεδομζνα τθσ οικονομίασ, τα οποία δείχνουν ότι θ 
ανοδικι τάςθ των τιμϊν κα ζχει ςυνζχεια.  
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Β. ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Β.1 Θεςμικό πλαίςιο 
 
Σφμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Ιςραιλ, ωσ εταιρεία ορίηεται θ επιχείρθςθ, θ οποία ιδρφεται και 
εγγράφεται ςτο Ιςραιλ με βάςθ το Ιςραθλινό δίκαιο. Απαραίτθτθ είναι θ εγγραφι τθσ εταιρείασ ςτο 
Μθτρϊο Εταιρειϊν του Ιςραιλ. 
 
Οι περιςςότερεσ εταιρείεσ οριοκετοφν τθν προςωπικι ευκφνθ των εταίρων με βάςθ το ποςοςτό των 
μετοχϊν.  Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξάρτθτα από τθ μορφι τουσ, οι εταιρείεσ είναι υποχρεωμζνεσ να  
παρουςιάηουν ςτουσ εταίρουσ ετιςιουσ απολογιςμοφσ και  χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ κεωρθμζνεσ 
από ορκωτό λογιςτι.   
 

Β.1.1 Νομικζσ Μορφζσ Εταιριϊν 
 
Οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ παρζχουν μια γενικι εικόνα όςων απαιτοφνται για τθν ζναρξθ μίασ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ  Οι τρζχουςεσ τιμζσ, οι προχποκζςεισ αλλά και οι λεπτομζρειεσ 
διαφοροποιοφνται ςτθν πράξθ, τόςο για τισ εγχϊριεσ όςο και για τισ αλλοδαπζσ οντότθτεσ και εξαρτϊνται 
από ποικίλουσ παράγοντεσ, ανάλογα με τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ, τον τόπο εγκατάςταςθσ, τθ νομικι 
φφςθ και τθ λειτουργία τθσ. 
 

Β.1.2 Διαδικαςία ίδρυςθσ εταιρίασ 
 
Οι ξζνεσ εταιρείεσ που επικυμοφν  να εγκαταςτακοφν ςτο Ιςραιλ μποροφν να επιλζξουν ανάμεςα ςτθ 
δθμιουργία ενόσ υποκαταςτιματοσ, μιασ κυγατρικισ επιχείρθςθσ ι ενόσ γραφείου αντιπροςωπείασ, 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ , τουσ επιχειρθματικοφσ ςχεδιαςμοφσ και τουσ ςτρατθγικοφσ τoυσ ςτόχουσ.  
 
α’ Θυγατρικι Εταιρεία 
Μία κυγατρικι εταιρία, λειτουργεί ωσ μία ιδιωτικι Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, τθσ οποίασ τθν 
πλειοψθφικι μετοχικι ςφνκεςθ κατζχει μία άλλθ τοπικι ι αλλοδαπι εταιρία. Το Ιςραιλ επιτρζπει τθν 
κατοχι του 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου μίασ εταιρίασ από αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα.  
 
Ιςραθλινι κυγατρικι εταιρία είναι θ επιλογι που ςυνιςτάται για μικρζσ και μεςαίεσ αλλοδαπζσ 
επιχειριςεισ που κζλουν να ξεκινιςουν τθ δραςτθριοποίθςι τουσ ςτο Ιςραιλ, θ οποία κεωρείται ξεχωριςτό 
νομικό πρόςωπο από τθ μθτρικι αλλοδαπι εταιρία ακόμα και αν θ αλλοδαπι εταιρία αποτελεί τον 
μοναδικό μζτοχό τθσ (100% του μετοχ. κεφ.). 
 
Θ επωνυμία τθσ εταιρίασ μπορεί να διαφζρει από αυτιν τθσ μθτρικισ εταιρίασ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ζγκριςθσ από τισ Αρχζσ Μθτρϊου Εταιρειϊν. Ο Ιςραθλινόσ νόμοσ «περί εταιριϊν» του 1999 απαιτεί το 
διοριςμό ενόσ ι περιςςοτζρων διευκυντϊν, χωρίσ αυτόσ απαραίτθτα να είναι ιςραθλινόσ πολίτθσ, πλθν 
όμωσ, για τθ φορολογικι ζναρξθ ΦΡΑ, τουλάχιςτον ζνασ εκπρόςωποσ  πρζπει να είναι κάτοικοσ Ιςραιλ 
(πολίτθσ, μόνιμοσ κάτοικοσ ι κάτοχοσ άδειασ εργαςίασ). Θ ιςραθλινι κυγατρικι αλλοδαπισ εταιρίασ πρζπει 
να διατθρεί:  
α. ζνα επίςθμο και καταχωρθμζνο ςτο μθτρϊο τθσ χϊρασ γραφείο ςτο Ιςραιλ και 
β.τα καταςτατικά τθσ ζγγραφα ς’ αυτό το γραφείο.  
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Για φορολογικοφσ λόγουσ, θ κυγατρικι τυγχάνει όμοιασ μεταχείριςθσ με μία θμεδαπι εταιρία και ωσ εκ 
τοφτου, μπορεί να επωφελθκεί των ίδιων φοροαπαλλαγϊν και επενδυτικϊν κινιτρων που απολαμβάνει 
μία ιςραθλινι εταιρία. 
 
Μια κυγατρικι επιχείρθςθ ζχει οριςμζνα πλεονεκτιματα, από τα οποία το βαςικότερο είναι ο περιοριςμόσ 
τθσ ευκφνθσ τθσ εταιρίασ ςτο Ιςραιλ. Θ αλλοδαπι εταιρία και τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία δεν μποροφν να 
δεςμευτοφν για χρζθ και οφειλζσ τθσ κυγατρικισ εταιρίασ. Επιπρόςκετα, θ τοπικι κυγατρικι μπορεί να 
ςυγκεντρϊςει ευκολότερα κεφάλαια ςε τοπικό επίπεδο και να επωφελθκεί κυβερνθτικϊν κινιτρων, 
προνομίων αλλά και ςυμφωνιϊν αποφυγισ διπλισ φορολογίασ του Ιςραιλ με άλλεσ χϊρεσ. 
 
βϋΥποκατάςτθμα 
Σφμφωνα με το άρκρο 346 (α) του Ιςραθλινοφ νόμου περί εταιριϊν του  1999: Μια αλλοδαπι εταιρεία δεν 
ζχει το δικαίωμα επιχειρθματικισ δραςτθριοποίθςθσ ςτο Ιςραιλ, εκτόσ και αν ζχει καταχωρθκεί ωσ 
αλλοδαπι εταιρία, και ζχει εξοφλιςει  ζξοδα καταχϊρθςθσ και δθμοςίευςθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκετικι 
πρόβλεψθ. 
 
Ζνα Ιςραθλινό  υποκατάςτθμα, όπωσ μία κυγατρικι εταιρία, αποτελεί μία νομικι οντότθτα. Ραρ’ όλα αυτά 
ςε αντίκεςθ με μία κυγατρικι, ζνα υποκατάςτθμα αποτελεί τθν προζκταςθ μίασ αλλοδαπισ εταιρίασ. Αυτό 
ςθμαίνει ότι τα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρίασ φζρουν και τθν τελικι αςτικι ευκφνθ για τισ πράξεισ ι τισ 
παραλείψεισ του Ιςραθλινοφ τθσ υποκαταςτιματοσ. Από πλευράσ φορολογικοφ δικαίου, ζνα 
υποκατάςτθμα γενικά κεωρείται μθ – θμεδαπι οντότθτα και ςυνεπϊσ μθ επιλζξιμθ για φοροαπαλλαγζσ και 
επενδυτικά κίνθτρα που προορίηονται για ιςραθλινζσ εταιρίεσ. Συνεπϊσ, θ δθμιουργία ενόσ 
υποκαταςτιματοσ είναι θ λιγότερο ελκυςτικι επιλογι για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.  
 
Θ επωνυμία του Ιςραθλινοφ Υποκαταςτιματοσ μίασ αλλοδαπισ εταιρίασ πρζπει να είναι ίδια με τθσ 
μθτρικισ εταιρίασ πριν τθν καταχϊρθςθ του υποκαταςτιματοσ ςτο Μθτρϊο Εταιριϊν. Το υποκατάςτθμα 
πρζπει να ζχει καταχωρθμζνθ διεφκυνςθ ςτο Ιςραιλ. Ο Ιςραθλινόσ Εταιρικόσ Νόμοσ του 1999 απαιτεί το 
ιςραθλινό παράρτθμα να διορίηει ζναν Ιςραθλινό κάτοικο ωσ αντίκλθτο για τισ κοινοποιιςεισ και τισ 
διαδικαςτικζσ ενζργειεσ. 
 
Σε ιςραθλινά υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν εταιριϊν  επιτρζπεται κάκε μορφι επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ, θ οποία είναι παρόμοια με αυτοφσ που αςκεί θ μθτρικι εταιρία. Τα ζςοδα του 
υποκαταςτιματοσ που προκφπτουν ι πλθρϊνονται για δραςτθριότθτεσ του υποκαταςτιματοσ εκτόσ του 
Ιςραιλ, δεν υπόκεινται ςε φορολογία, παρά μόνο τα ζςοδα που προκφπτουν από δραςτθριότθτεσ εντόσ του 
Ιςραιλ. 
 
Ζνα υποκατάςτθμα υποχρεοφται να υποβάλει τουσ δικοφσ του ιςολογιςμοφσ, κακϊσ και αυτοφσ τθσ 
μθτρικισ εταιρίασ. Πμωσ, υποκατάςτθμα που ζχει καταχωρθκεί ςτο Μθτρϊο Εταιριϊν, αντιμετωπίηεται ωσ 
αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, για το οποίο δεν ιςχφουν κάποιεσ φοροαπαλλαγζσ.  
 
Τα ακόλουκα ζγγραφα πρζπει να υποβλθκοφν ςτον Μθτρϊο Εταιρειϊν, προκειμζνου να εγγραφεί νόμιμα 
μια ξζνθ εταιρεία ςτο Ιςραιλ:  
-Κατάλογοσ των διευκυντϊν τθσ εταιρείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αρικμϊν διαβατθρίων τουσ. 
-Ζντυπο πλθρεξουςίου που εκχωρεί ςε ιςραθλινό εκπρόςωπο τθν ευκφνθ για τθν επίςθμθ εκπροςϊπθςθ 
τθσ εταιρείασ ςτο Ιςραιλ. 
-Το πλιρεσ όνομα, θ διεφκυνςθ και θ εκνικι ταυτότθτα ενόσ ιςραθλινοφ εκπροςϊπου που ζχει οριςτεί να 
λαμβάνει νομικζσ ειδοποιιςεισ για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ. 
-Το καταςτατικό τθσ εταιρείασ και θ εβραϊκι μετάφραςθ του, πιςτοποιθμζνα από ςυμβολαιογράφο. 
-Ριςτοποιθτικό ενςωμάτωςθσ τθσ εταιρείασ από τθ χϊρα καταγωγισ του, υπογεγραμμζνο με apostille. Σε 
περίπτωςθ που θ χϊρα προζλευςθσ δεν εκδίδει τα πιςτοποιθτικά αυτά, ο δικθγόροσ που χειρίηεται τθν 
εγγραφι κα πρζπει να παραδϊςει υπογεγραμμζνθ επιςτολι που να δθλϊνει ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν 
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εκδίδονται ςτθ χϊρα προζλευςθσ. Επιπλζον, είναι απαραίτθτο πιςτοποιθτικό που δθλϊνει ότι θ εταιρεία 
είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Εταιρειϊν τθσ χϊρασ προζλευςθσ. 
-Απόδειξθ πλθρωμισ του τζλουσ εγγραφισ (ςιμερα 2.614 ςζκελ, περίπου 654 USD). 
-Μετά τθν επιτυχι εγγραφι μιασ εταιρείασ, εκδίδεται ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ αναγνϊριςθσ εννζα (9) 
ψθφίων. 
 
γ’ : Γραφείο Αντιπροςωπείασ 
Οι ξζνεσ εταιρείεσ που ενδιαφζρονται μόνο να ερευνιςουν τθν αγορά ι για διαχείριςθ των υποκζςεων τθσ 
επιχείρθςθσ, χωρίσ τθν πραγματοποίθςθ οποιαςδιποτε πραγματικισ κερδοςκοπικισ δραςτθριότθτασ, 
μποροφν να ιδρφουν ζνα Γραφείο Αντιπροςωπείασ ςτο Ιςραιλ. Αυτό αποτελεί  μια προςωρινι λφςθ, χωρίσ 
νομικι προςωπικότθτα αλλά και χωρίσ υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ ςτο Μθτρϊο Εταιριϊν. Συνεπϊσ, δεν 
μπορεί να ςυνάπτει ςυμβάςεισ, να διεξάγει απευκείασ εμπορικι δραςτθριότθτα, να ενοικιάηει 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, να εκδίδει τιμολόγια, να αποκτά πιςτολθπτικι ιδιότθτα. 
 
Θ αλλοδαπι εταιρία υπζχει μόνο ζμμεςθ ευκφνθ για τισ δραςτθριότθτεσ του Γραφείου Αντιπροςωπείασ ςτο 
Ιςραιλ. Το Γραφείο Αντιπροςωπείασ μπορεί να ςτελεχωκεί από προςωπικό τθσ εταιρίασ ι εγχϊριο 
προςωπικό. 
 
Θ επιλογι αυτι ενδείκνυται περιςςότερο για αλλοδαπζσ εταιρίεσ που ενδιαφζρονται να εξετάςουν το 
επιχειρθματικό περιβάλλον του Ιςραιλ πριν προβοφν ςε επενδφςεισ και για εκείνεσ που πρόκειται να 
αναπτφξουν επιτοπίωσ τισ βαςικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. 
 
Συγκριτικι Επιςκόπθςθ Επιλογϊν Εγγραφισ 

Ο ακόλουκοσ Ρίνακασ αποτυπϊνει τισ διαφορζσ ανάμεςα ςε διάφορεσ επιλογζσ: 

  ΙΣΑΗΛΙΝΟ ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΑΗΛΙΝΗ ΘΥΓΑΤΙΚΗ 
ΙΣΑΗΛΙΝΟ ΓΑΦΕΙΟ 
ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΑΣ 

Νομικι Μορφι 
Μθ ξεχωριςτι νομικι οντότθτα αλλά 
προζκταςθ τθσ μθτρικισ εταιρίασ 

Ξεχωριςτι νομικι οντότθτα 
διακριτι από τθν μθτρικι 
εταιρία 

Δεν ζχει νομικι οντότθτα αλλά 
πρόκειται για μία προςωρινι 
διοικθτικι διευκζτθςθ 

Ευκφνθ 
Αςτικι ευκφνθ αφορά τθν μθτρικι 
εταιρία 

Αςτικι ευκφνθ περιορίηεται 
ςτο υποκατάςτθμα 

Αςτικι ευκφνθ επεκτείνεται και 
ςτθ μθτρικι εταιρία 

Εταιρικι 
Επωνυμία 

Ρρζπει να είναι ίδια με τθ μθτρικι 
εταιρία 

Μπορεί να είναι ίδια ι 
διαφορετικι από τθ μθτρικι 
εταιρία 

Ρρζπει να είναι ίδια με τθσ 
μθτρικισ εταιρίασ και να 
ςυμπεριλαμβάνει τον  όρο 
«Γραφείο Αντιπροςωπείασ¨» 

Επιτρεπόμενεσ 
Δραςτθριότθτεσ 

Ρρζπει να είναι ίδιεσ με αυτζσ τθσ 
μθτρικισ εταιρίασ 

Μπορεί να είναι ίδιεσ ι να 
διαφζρουν από αυτζσ τθσ 
μθτρικισ εταιρίασ 

Μποροφν να διεξάγουν μόνο 
ζρευνα αγοράσ ι οικονομικο – 
τεχνικζσ μελζτεσ 

Ρερίοδοσ 
Χρονικισ 
Ιςχφοσ 

Απεριόριςτθ εγγραφι μζχρι να 
κλείςουν 

Απεριόριςτθ εγγραφι μζχρι 
να κλείςουν 

Δεν χρειάηονται εγγραφι 

Ρροκεςμία 
Εγγραφισ 

Μία εβδομάδα Μία εβδομάδα Δεν χρειάηονται εγγραφι 

Φορολογία 
  

Φορολογείται ωσ αλλοδαπι 
οντότθτα, δεν απολαμβάνει φορο-
απαλλαγϊν. 

Φορολογείται ωσ Ιςραθλινι 
νομικι οντότθτα 

Το Γραφείο Αντιπροςωπείασ 
δεν παράγει ειςόδθμα 
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Υποβολι 
Ιςολογιςμϊν 

Υποβάλλονται, τόςο από το 
υποκατάςτθμα, όςο και από τθ 
μθτρικι εταιρία 

Υποβάλλεται ο ιςολογιςμόσ 
τθσ αλλοδαπισ εταιρίασ 

Δεν χρειάηεται να υποβλθκεί 
ιςολογιςμόσ 

Τραπεηικοί 
Λογαριαμοί 

Μπορεί να ανοίξει τραπεηικό 
λογαριαςμό ςτο Ιςραιλ 

Μπορεί να ανοίξει τραπεηικό 
λογαριαςμό ςτο Ιςραιλ 

Μπορεί να ανοίξει τραπεηικό 
λογαριαςμό ςτο Ιςραιλ για να 
αντιμετωπίςει τισ βαςικζσ 
δαπάνεσ λειτουργίασ, οι οποίεσ 
πρζπει να χρθματοδοτοφνται 
από τθ μθτρικι εταιρία 

Ρρόςλθψθ 
Ρροςωπικοφ 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτθν 
πρόςλθψθ τοπικοφ ι αλλοδαποφ 
προςωπικοφ 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί 
ςτθν πρόςλθψθ τοπικοφ ι 
αλλοδαποφ προςωπικοφ 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί 
ςτθν πρόςλθψθ τοπικοφ ι 
αλλοδαποφ προςωπικοφ 

Διοριςμόσ 
Αντικλιτου και 
Διοικιςεωσ 

Για το άνοιγμα φακζλου ΦΡΑ πρζπει 
να οριςτεί ζναντι τθσ Εφορίασ ζνασ 
τουλάχιςτον κάτοικοσ του Ιςραιλ ι 
μία νομικι οντότθτα ιςραθλινισ 
ικαγενείασ που κα διευκφνεται από 
ζναν ιςραθλινό κάτοικο 

Για το άνοιγμα φακζλου 
ΦΡΑ πρζπει να οριςτεί 
ζναντι τθσ Εφορίασ ζνασ 
τουλάχιςτον κάτοικοσ του 
Ιςραιλ ι μία νομικι 
οντότθτα ιςραθλινισ 
ικαγενείασ.  

Δεν υπάρχουν οριςμζνοι 
κανόνεσ 

  
Β.1.3 Κακεςτϊσ αδειοδοτιςεων 
 
Δεν υπάρχει ςχετικό κακεςτϊσ 
 

Β.1.4 Σιμανςθ / πιςτοποίθςθ προϊόντων (ετικζτεσ, πιςτοποιιςεισ) 
 
Σιμανςθ Ρροϊόντων:  
Το Ιςραιλ διατθρεί κανονιςμοφσ για τθ ςιμανςθ των προϊόντων και τθν καταγραφι τθσ χϊρασ προζλευςθσ. 
Πλεσ οι ειςαγωγζσ ςτο Ιςραιλ κα πρζπει να φζρουν ςιμα που αναφζρει τθ χϊρα προζλευςθσ του 
προϊόντοσ, το όνομα και τθ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι, το όνομα και τθ διεφκυνςθ του ιςραθλινοφ 
ειςαγωγζα, το περιεχόμενο, το βάροσ και τον όγκο ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ μζτρθςθσ. Επιπλζον, θ 
ςιμανςθ πρζπει να γίνεται ςτθν Εβραϊκι  και ςτθν Αγγλικι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα Αγγλικά γράμματα 
είναι μικρότερα ςε μζγεκοσ από τα Εβραϊκά. Βρίςκεται ςε εξζλιξθ από τον Μάρτιο 2020 ανακεϊρθςθ του 
κακεςτϊτοσ ςιμανςθσ.  
 
Ριςτοποιθτικά Kosher-Halal:  
Πςον αφορά ςτα είδθ διατροφισ, εάν ο ειςαγωγζασ επικυμεί να διοχετεφςει ςτθν αγορά προϊόντα με τθν 
ζνδειξθ Kosher, μπορεί να λάβει πιςτοποιθτικό Kosher από τθν Ανωτάτθ αβινικι Αρχι του Ιςραιλ.  Για τθ 
λιψθ τθσ πιςτοποίθςθσ Kosher δεν υφίςταται κάποια νομικι υποχρζωςθ, πλθν των προϊόντων κρζατοσ, 
όμωσ, είναι προσ το ςυμφζρον του πωλθτι θ λιψθ τθσ, διότι με αυτόν τον τρόπο διευρφνει το αγοραςτικό 
κοινό ςτο οποίο απευκφνονται τα προϊόντα του. 
 
Ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ πιςτοποίθςθσ κρζατοσ, θ άρνθςθ του Ιςραιλ να δεχκεί ειςαγωγζσ μθ 
πιςτοποιθμζνων με τθν ζνδειξθ Kosher προϊόντων από τθν ΕΕ, ενϊ επιτρζπει τθν παραγωγι τζτοιων 
προϊόντων εντόσ του Ιςραιλ, εκλαμβάνεται από τθν ΕΕ ωσ προνομιακι μεταχείριςθ εισ βάροσ των 
παραγωγϊν τθσ. Ραράλλθλα, το Ιςραιλ μζχρι τϊρα τθρεί αρνθτικι ςτάςθ ςτο πάγιο αίτθμα τθσ ΕΕ για να 
επιτραπεί θ πιςτοποίθςθ των προϊόντων από εκπροςϊπουσ των ραβινικϊν αρχϊν των χωρϊν παραγωγισ, 
αν και το 2022 φαίνεται ότι βρζκθκε πεδίο ςυνεννόθςθσ τουλάχιςτον ωσ προσ αυτι τθν παράμετρο, χωρίσ 
ωςτόςο απτά αποτελζςματα μζχρι τθν ζκδοςθ του παρόντοσ.   
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Θ ςθμαςία τθσ κρθςκευτικισ πιςτοποίθςθσ Kosher που ςθμαίνει ςτα εβραϊκά «κατάλλθλο προσ 
κατανάλωςθ»  και Halal  για τουσ Μουςουλμάνουσ, είναι ςθμαντικι για τουσ πλθκυςμοφσ των Εβραίων και 
των Μουςουλμάνων αντίςτοιχα. Είναι ακόμθ ςθμαντικι και για απλοφσ καταναλωτζσ που δεν ζχουν ςχζςθ 
οφτε με Εβραίουσ, οφτε με Μουςουλμάνουσ, αλλά αγοράηουν προϊόντα με τισ «κρθςκευτικζσ» αυτζσ 
πιςτοποιιςεισ, διότι κεωροφν αυτά τα προϊόντα πιο υγιεινά και πιο αγνά. Τα προϊόντα που φζρουν τισ 
πιςτοποιιςεισ Kosher & Halal μποροφν να παραχκοφν ςε οποιοδιποτε μζροσ του κόςμου, με τον ζλεγχο και 
τθν εποπτεία των αντίςτοιχων Οργανιςμϊν Ριςτοποιιςεων. 
 

Β.1.5 Τιμολόγθςθ 
 
Δεν υπάρχει ειδικι νομοκεςία και ρυκμίςεισ υποχρεωτικισ τιμολόγθςθσ με ςυγκεκριμζνο τρόπο 

 
Β.1.6 Τελωνειακι νομοκεςία (Διαδικαςία – Αρχζσ) 
 
Α. Κάκε αποςτολι που φκάνει ςτο Ιςραιλ υποβάλλεται ςε εκτελωνιςμό. Υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ 
διαδικαςίεσ εκτελωνιςμοφ, ανάλογα με τθν αξία τθσ αποςτολισ, τον τφπο των εμπορευμάτων και το βάροσ 
τθσ αποςτολισ.  
 
Το πρϊτο βιμα ςε κάκε διαδικαςία εκτελωνιςμοφ είναι ο κακοριςμόσ του προϊόντοσ. Κατά τθν άφιξθ του 
προϊόντοσ ςτο Ιςραιλ, το τελωνείο κατατάςει το προϊόν ςε μια τελωνειακι κατθγορία. 
 
Θ τελωνειακι κατθγορία είναι ζνασ τφποσ διεκνοφσ τελωνειακοφ κϊδικα προςαρμοςμζνου ςτουσ νόμουσ 
κάκε χϊρασ, ορίηοντασ τουσ φόρουσ που ιςχφουν για το προϊόν και τουσ νομικοφσ όρουσ ειςαγωγισ του 
προϊόντοσ. 
Στθν ιςτοςελίδα τθσ Τελωνειακισ Αρχισ  https://shaarolami-
query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/CustomsBook?hash=gk2eRyL%2BoDiRJRIbgdUzLXcY11
ZkxOLwckEN9HhR3l5uphEi2s6Gg%2Bg4Pjr84pu0lBRMYUD3ort86oRy47r8T2ce0CRs89Lcof4~xUeTlyI%21 
μπορείτε να βρείτε τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ιςχφουν για κάκε τελωνειακι λεπτομζρεια. 
(δεδομζνου ότι θ ιςτοςελίδα είναι ςτα εβραϊκά, ςυνιςτάται να ανοιχκεί με google chrome ϊςτε αυτομάτωσ 
να μεταφράηεται ωσ ζχει ςτθν αγγλικι). 
Οι όροι ειςαγωγισ του προϊόντοσ βρίςκονται ςτθν κάτωκι ιςτοςελίδα 
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/order_personal_import. 
 
Β. Εκκακάριςθ προϊόντοσ για το οποίο επιβάλλονται φόροι ι που απαιτεί ειδικό πιςτοποιθτικό 
- Ατομικι  διαδικαςία εκκακάριςθσ 
Σε αυτιν τθ διαδικαςία, το μζροσ που παραγγζλνει το εμπόρευμα/προϊόν (ο ειςαγωγζασ) πθγαίνει ςτο 
Τελωνείο για να εκκακαρίςει τθν ειςαγωγι. Θ εκκακάριςθ του δζματοσ που ειςάγεται περιλαμβάνει τθν 
προςκόμιςθ ςτο τελωνείο των απαραίτθτων εγγράφων. 
 
Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για ατομικι άδεια: 
I. Φορτωτικι 
II. Τιμολόγιο αγοράσ (είναι ευκφνθ του αποςτολζα του προϊόντοσ να παράςχει το τιμολόγιο). 
III. Ζγγραφα απόδειξθσ προτιμθςιακοφ κακεςτϊτοσ που παρζχουν απαλλαγι ι μειωμζνουσ δαςμοφσ 
βάςει εμπορικισ ςυμφωνίασ μεταξφ του Ιςραιλ και τθσ  χϊρασ προζλευςθσ (προαιρετικά) - θ μεταφορά 
των εγγράφων είναι ευκφνθ του αποςτολζα του δζματοσ. 
IV. Ριςτοποιθτικά και άδειεσ (ςε περίπτωςθ που ο νόμοσ ορίηει τουσ όρουσ ειςαγωγισ του προϊόντοσ). 
 Διαδικαςία ταχζωσ / ομαδικοφ εκτελωνιςμοφ: 
 
Σε αυτιν τθ διαδικαςία, θ εταιρεία ταχυμεταφορϊν μπορεί να εκκακαρίςει πολλζσ αποςτολζσ που φτάνουν 
μαηί. Αυτι θ διαδικαςία βαςίηεται ςτα ζγγραφα αποςτολισ που ελιφκθςαν και μεταφζρκθκαν ςτο 

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/CustomsBook?hash=gk2eRyL%2BoDiRJRIbgdUzLXcY11ZkxOLwckEN9HhR3l5uphEi2s6Gg%2Bg4Pjr84pu0lBRMYUD3ort86oRy47r8T2ce0CRs89Lcof4~xUeTlyI%21
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/CustomsBook?hash=gk2eRyL%2BoDiRJRIbgdUzLXcY11ZkxOLwckEN9HhR3l5uphEi2s6Gg%2Bg4Pjr84pu0lBRMYUD3ort86oRy47r8T2ce0CRs89Lcof4~xUeTlyI%21
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/CustomsBook?hash=gk2eRyL%2BoDiRJRIbgdUzLXcY11ZkxOLwckEN9HhR3l5uphEi2s6Gg%2Bg4Pjr84pu0lBRMYUD3ort86oRy47r8T2ce0CRs89Lcof4~xUeTlyI%21
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/order_personal_import
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τελωνείο πριν από τθν αποςτολι ακόμθ ςτο Ιςραιλ. Αυτι θ διαδικαςία προορίηεται για αποςτολζσ αξίασ 
1.000 $ ΘΡΑ που δεν τουσ επιβάλλονται όροι ειςαγωγισ.  
 
Αυτζσ οι αποςτολζσ οφείλουν να καταβάλουν τισ κάτωκι πλθρωμζσ: 
I. Φόροι - το είδοσ του φόρου που κα ειςπραχκεί και το ποςό κα κακοριςτεί από το τελωνείο 
ςφμφωνα με τισ τελωνειακζσ λεπτομζρειεσ που του ζχουν ανατεκεί. 
II. Επιτροπι τθσ εταιρείασ αποςτολισ. 
III. Τζλθ αςφάλειασ και τελωνειακι καταχϊριςθ. 
IV. Εκτελωνιςμόσ προϊόντων που απαιτοφν το "πιςτοποιθτικό προτφπου". Υπάρχουν οριςμζνα 
προϊόντα, που ορίηονται από το νόμο ςτο Ιςραιλ, ωσ προϊόντα που πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ 
απαιτιςεισ ενόσ προτφπου, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δθμόςια αςφάλεια και υγεία. Εάν ζνα 
ειςαγόμενο προϊόν απαιτεί το πιςτοποιθτικό ενόσ προτφπου, επικοινωνιςτε με ζνα αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο για να εκτελζςετε αυτιν τθ λειτουργία. 
 
Τα ακόλουκα ζγγραφα πρζπει να προςκομιςτοφν ςτο εργαςτιριο: 
Ζντυπο διλωςθσ από τθ φορολογικι αρχι του Ιςραιλ ςχετικά με τθν προςωπικι ειςαγωγι αγακϊν 
Φορτωτικι 
Λογαριαςμόσ προμθκευτι 
Ζγγραφα αναγνϊριςθσ προϊόντοσ 
 
Με βάςθ τα ζγγραφα, το εργαςτιριο κα ελζγξει εάν το ιςραθλινό πρότυπο ιςχφει για το ειςαγόμενο 
προϊόν. Εάν δεν υπάρχει πρότυπο που να ιςχφει, το μζροσ που ζκανετθν παραγγελία για το πακζτο (ο 
ειςαγωγζασ) κα λάβει πιςτοποιθτικό ςφμφωνα με το οποίο το πρότυπο δεν ιςχφει για το προϊόν. Με αυτό 
το πιςτοποιθτικό, θ ειςαγόμενθ αποςτολι μπορεί να εκκακαριςτεί από το τελωνείο. 
 
Εάν ιςχφει ζνα πρότυπο για το προϊόν, το προϊόν κα ςταλεί για δοκιμι. Τα ευριματα τθσ δοκιμισ κα 
κακορίςουν εάν το ειςαγόμενο προϊόν μπορεί να εκκακαριςτεί από το τελωνείο ι όχι. Εάν εντοπιςτεί 
ελάττωμα ςτο προϊόν κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμισ, το μζροσ που παραγγζλνει το πακζτο κα κλθκεί να το 
επιςκευάςει. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμισ το προϊόν διαπιςτωκεί ότι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου και ότι δεν μπορεί να ςυμμορφωκεί, μπορεί να ηθτθκεί από το ςυμβαλλόμενο 
μζροσ που παραγγζλνει το δζμα να καταςτρζψει τα εμπορεφματα ι να επιςτρζψει τθν αποςτολι ςτον 
προμθκευτι ςτο εξωτερικό. 
 
Στθν ιςτοςελίδα https://www.gov.il/en/departments/guides/import_guide_beginners υπάρχει πλιρθσ 
καταγραφι όλων των διαδικαςιϊν ενϊπιον τθσ ιςραθλινισ τελωνειακισ αρχισ. 
 

Β.1.7 Διαδικαςίεσ ειςαγωγισ / περιοριςμοί ειςαγωγϊν 
 
Για τθν λιψθ ςχετικισ πλθροφόρθςθσ, υπάρχει δυνατότθτα on-line αναηιτθςθσ ςτα Ραραρτιματα του 
Κανονιςμοφ Ελεφκερθσ Ειςαγωγισ, θ οποία είναι διακζςιμθ ςτθν Εβραϊκι γλϊςςα. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ, οι Ζλλθνεσ εξαγωγείσ μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν 
Υποκζςεων (ecocom-telaviv@mfa.gr  ) και ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ Τελωνειακισ Ζνωςθσ τθσ ΕΕ ςτον 
υπερςφνδεςμο: www.madb.europa.eu. 
 
Χριςιμοι οριςμοί: 
Άδεια Ειςαγωγισ: χορθγείται, κατόπιν αιτιςεωσ, από το Υπουργείο Βιομθχανίασ και Εμπορίου ςε 
ιςραθλινοφσ ειςαγωγείσ και εταιρείεσ εγκατεςτθμζνεσ ςτο Ιςραιλ.  
Ειδικό Ριςτοποιθτικό: εκδίδεται για τον ειςαγωγζα από τθν αρμόδια υπθρεςία (λ.χ. Υπουργείο Υγείασ για 
ειςαγωγζσ φαρμάκων, Υπουργείο Μεταφορϊν για ειςαγωγζσ αυτοκινιτων), θ οποία πρζπει να εγκρίνει τθν 
ειςαγωγι του προϊόντοσ υπό όρουσ που αναφζρονται ρθτϊσ ςτο πιςτοποιθτικό.  

https://www.gov.il/en/departments/guides/import_guide_beginners
mailto:ecocom-telaviv@mfa.gr
http://www.madb.europa.eu/
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Ζγκριςθ Ρροδιαγραφϊν: ζγκριςθ που δίδεται ςτον ειςαγωγζα από το Κδρυμα Ρροδιαγραφϊν του Ιςραιλ 
(Standards Institution of Israel) κατόπιν διενζργειασ δοκιμϊν (Tests) ςτα προϊόντα πριν και κατά τθν άφιξι 
τουσ ςτο Ιςραιλ. Θ ζγκριςθ αυτι περιλαμβάνει διλωςθ ότι τα προϊόντα πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ και βαςίηεται ςε ςχετικό πίνακα προϊόντων του Κανονιςμοφ για τθν ελεφκερθ ειςαγωγι 
προϊόντων (βλ. και παρακάτω). 
Στο πλαίςιο των ςυμφωνιϊν ελευκζρου εμπορίου που ζχει ςυνάψει το Ιςραιλ με άλλεσ χϊρεσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςυμφωνίασ ςφνδεςθσ με τθν ΕΕ),το κακεςτϊσ ειςαγωγισ ζχει προχωριςει 
ςθμαντικά ςτθν φιλελευκεροποίθςθ του. Ραρόλα αυτά απαιτείται για οριςμζνα προϊόντα άδεια ειςαγωγισ. 
Ο «Κανονιςμόσ Ελεφκερθσ Ειςαγωγισ» (αρ.5766 του 2006) κακορίηει τουσ όρουσ για τθν ειςαγωγι αγακϊν 
ςτο Ιςραιλ, με βάςθ τθν ταξινόμθςθ των προϊόντων ςτο πλαίςιο του Εναρμονιςμζνου Δαςμολογίου:   
http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/taarif_eng.htm 
 
Χριςιμεσ πλθροφορίεσ (ςτατιςτικά ςτοιχεία, δαςμοί, πιςτοποιθτικά διαδικαςίεσ ειςαγωγισ) μποροφν να 
αντλθκοφν από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ Τελωνειακισ Ζνωςθσ τθσ ΕΕ ςτον υπερςφνδεςμο: 
www.madb.europa.eu, με βάςθ αναηιτθςθσ τον 4ψιφιο ι 6ψιφιο κωδικό προϊόντοσ τθσ Συνδυαςμζνθσ 
Ονοματολογίασ (Combined Nomeclanture – CN). 
 
(Ι) Ταξινόμθςθ των ειςαγωγϊν: 
Θ ορκι ταξινόμθςθ των προϊόντων είναι βαςικι για τον κακοριςμό των δαςμϊν κακϊσ και για τθν 
χοριγθςθ των απαραίτθτων αδειϊν και πιςτοποιθτικϊν. Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ των υπό 
ειςαγωγι προϊόντων δφναται να αντλθκεί από τθν ιςτοςελίδα τθσ Φορολογικισ και Δαςμολογικισ 
Υπθρεςίασ του Ιςραιλ. http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/reinfo_new.htm  
 
 Προι ειςαγωγισ: 
Ο Κανονιςμόσ Ελεφκερθσ Ειςαγωγισ και τα Ραραρτιματά του ορίηουν: 
 -τισ γενικζσ προχποκζςεισ ειςαγωγισ. 
-τθ φφςθ των προϊόντων, για τα οποία απαιτείται άδεια ειςαγωγισ ι ειδικά πιςτοποιθτικά και τισ αρμόδιεσ 
Υπθρεςίεσ που εκδίδουν τισ άδειεσ αυτζσ.  
Ρλθροφορίεσ για τουσ δαςμοφσ και τισ επιβαρφνςεισ ςτα ειςαγόμενα προϊόντα, με βάςθ τον κωδικό 
ταξινόμθςισ τουσ και ανά γεωγραφικι προζλευςθ, είναι διακζςιμεσ ςτο Εναρμονιςμζνο Δαςμολόγιο του 
Ιςραιλ ςτθν ιςτοςελίδα: 
http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/mainpage.htm και ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ Τελωνειακισ Ζνωςθσ τθσ 
ΕΕ ςτον υπερςφνδεςμο: www.madb.europa.eu. 
 
 Ροςοςτϊςεισ ςτισ ειςαγωγζσ:  
Ροςοςτϊςεισ ιςχφουν για ζναν αρικμό προϊόντων (κυρίωσ αγροτικϊν).  Ρροκακοριςμζνεσ ποςότθτεσ είναι 
δυνατόν να ειςαχκοφν με μειωμζνο ι και χωρίσ τελωνειακό δαςμό. 
 
Διαδικαςίεσ ζγκριςθσ υποχρεωτικϊν προδιαγραφϊν των ειςαγομζνων προϊόντων: 
Από τθν 1θ Ιουνίου 2005, όλα τα ειςαγόμενα προϊόντα, τα οποία υπόκεινται ςτθ διαδικαςία ζγκριςθσ 
προδιαγραφϊν από το Κδρυμα Ρροδιαγραφϊν του Ιςραιλ (SII) χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ κατθγορίεσ 
επικεϊρθςθσ, αναλόγωσ με το βακμό επικινδυνότθτασ τουσ για τθ δθμόςια υγεία και αςφάλεια: 
Κατθγορία 1: προϊόντα που ενςωματϊνουν το υψθλότερο επίπεδο κινδφνου για τθ δθμόςια υγεία και 
αςφάλεια, όπωσ λ.χ. παιδικά παιχνίδια και θλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ. Θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ 
καταλλθλότθτασ δεν ςυνεπάγεται κόςτοσ για τον ειςαγωγζα και, μόλισ εκδοκεί το εν λόγω πιςτοποιθτικό, 
το προϊόν απαλλάςςεται από τελωνειακοφσ δαςμοφσ. Ωςτόςο, θ επικεϊρθςθ για κάκε φορτίο εξακολουκεί 
να αποτελεί προχπόκεςθ απαλλαγισ από τελωνειακοφσ δαςμοφσ. 
Κατθγορία 2: προϊόντα που ενςωματϊνουν μεςαίο επίπεδο κινδφνου για τθ δθμόςια υγεία και αςφάλεια, 
όπωσ λ.χ. γυαλιά θλίου, λάμπεσ, χαλιά, μπουκάλια. Γι’ αυτιν τθν κατθγορία απαιτείται μια εφάπαξ άδεια 
που βαςίηεται ςε διενζργεια δοκιμισ για ζγκριςθ (type approval test), κακϊσ επίςθσ και ςε διλωςθ του 
ειςαγωγζα ότι τα προϊόντα που κα περιλαμβάνονται ςε μελλοντικά φορτία πλθροφν τισ υποχρεωτικζσ 

http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/taarif_eng.htm
http://www.madb.europa.eu/
http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/reinfo_new.htm
http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/mainpage.htm
http://www.madb.europa.eu/
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προδιαγραφζσ. Θ διενζργεια επικεωριςεων για φορτία ειςαγομζνων προϊόντων αυτισ τθσ κατθγορίασ προ 
τθσ απαλλαγισ από τελωνειακοφσ δαςμοφσ δεν είναι πλζον απαραίτθτθ. 
Κατθγορία 3: προϊόντα που ενςωματϊνουν χαμθλό επίπεδο κινδφνου για τθ δθμόςια υγεία και αςφάλεια, 
όπωσ λ.χ. κεραμικά υλικά. Σε αυτιν τθν κατθγορία, θ μόνθ απαίτθςθ είναι θ διλωςθ του ειςαγωγζα ότι τα 
προϊόντα πλθροφν τισ υποχρεωτικζσ προδιαγραφζσ. Δεν υφίςταται καμία υποχρζωςθ επικεϊρθςθσ των 
ειςαγομζνων προϊόντων. 
Κατθγορία 4: προϊόντα με αποκλειςτικό ςκοπό τθν βιομθχανικι χριςθ και όχι τθν άμεςθ κατανάλωςθ, 
όπωσ λ.χ. θλεκτρικά βιομθχανικά είδθ. Θ απαλλαγι αυτϊν των προϊόντων από τελωνειακοφσ δαςμοφσ δεν 
εξαρτάται από τθν κατοχι πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ και υιοκζτθςθσ υποχρεωτικϊν προδιαγραφϊν. 
 
Σθμειϊνεται ότι τον Οκτϊβριο του 2022 ανακοινϊκθκε από τον ίδιο τον Ιςραθλινό ΡΘ ότι το Ιςραιλ 
πρόκειται να υιοκετιςει το ευρωπαϊκό πλαίςιο προδιαγραφϊν για τθν αςφάλεια τροφίμων, προκειμζνου 
να υπάρξει 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. 
 
Θ απόφαςθ τθσ ι/κυβζρνθςθσ 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.  
 
Θ απόφαςθ ελιφκθ από διυπουργικι επιτροπι, με επικεφαλισ τον πρϊθν νομικό ςφμβουλο του 
Υπουργείου Οικονομικϊν Yoel Bris. Ο Ρ/Θ Y. Lapid προχϊρθςε ςε βιντεοςκοπθμζνθ ανακοίνωςθ τθσ 
απόφαςθσ, 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.  Θ 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.  

 
Β.1.8 Εξαςφάλιςθ πιςτϊςεων 
 
Στο Ιςραιλ το τραπεηικό ςφςτθμα είναι εξαιρετικά ανεπτυγμζνο και λειτουργεί υπό το κακεςτϊσ των 
προνοιϊν του ςφγχρονου τραπεηικοφ ςυςτιματοσ με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςφμφωνα με πιςτολθπτικά 
κριτιρια.  
 

Β.1.9 Κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ 
  
Δεν υπάρχει κανζνασ περιοριςμόσ ιδιοκτθςίασ ςε εταιρεία, ακίνθτα και μετοχζσ. Ο μοναδικόσ περιοριςμόσ 
αφορά ςε ιδιοκτθςία πλθςίον χαρακτθριςμζνων ωσ ευαίςκθτων ςτρατιωτικϊν περιοχϊν. 
 

Β.1.10 Εργαςιακό κακεςτϊσ 

  
ΕΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
-Bαςικόσ Μιςκόσ  
Ο μζςοσ ιςραθλινόσ μιςκόσ ανιλκε ςτα 11.753 NIS (3.280$) τον μινα, από τον Mάιο του 2022, ςφμφωνα με 
τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία του Ιςραιλ. Ο βαςικόσ μιςκόσ είναι 5.400 NIS (περίπου 1.500 δολάρια 
ΘΡΑ). Θ εβδομάδα εργαςίασ ςτο Ιςραιλ αρχίηει τθν Κυριακι και λιγει τθν Ρζμπτθ (για το δθμόςιο, τα 
γραφεία και τισ τράπεηεσ) ι τθν Ραραςκευι (για το εμπόριο) και το ωράριο κυμαίνεται από 08: 00-09: 00 
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ζωσ 17: 00-18: 00. Σφμφωνα με τον ιςραθλινό νόμο (1988), ο αρικμόσ των ωρϊν εργαςίασ ςε μια εβδομάδα 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 45 ϊρεσ. Οι ϊρεσ εργαςίασ που υπερβαίνουν αυτό το πρότυπο κα πρζπει να 
αποηθμιϊνονται ςφμφωνα με τον νόμο. 
 
Ο κλάδοσ με τθν υψθλότερθ αμοιβι είναι ο κλάδοσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει πολλζσ εταιρείεσ τεχνολογίασ, όπου θ μζςθ αμοιβι υπερβαίνει τα 23.000 NIS (6.400 $) τον 
μινα, ακολουκοφμενθ από χρθματοοικονομικζσ και αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ, όπου ο μζςοσ μιςκόσ αγγίηει 
τα  21.000 NIS (5.800 $). Ο  τομζασ με τθ χαμθλότερθ αμοιβι ιταν θ βιομθχανία φιλοξενίασ και τροφίμων, 
όπου θ μζςθ αμοιβι ιταν μόνο 5.200 NIS (1.450 $). 
 
Θ τρζχουςα θλικία ςυνταξιοδότθςθσ ςτο Ιςραιλ είναι 67 για άνδρεσ και 62 γυναίκεσ. 
 
-Συνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ 
Υπάρχουν πολλζσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ςτο Ιςραιλ. Θ μεγαλφτερθ είναι το "The New Histadrut", 
επίςθσ γνωςτό ωσ "Histadrut". Το "Histadrut" λειτουργεί ςε όλουσ τομείσ των δικαιωμάτων των 
εργαηομζνων και είναι μια από τισ πλζον ιςχυρζσ οργανϊςεισ ςτο Ιςραιλ. Οι εργαηόμενοι που εργάηονται 
πενκιμερο δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τισ 15 ϊρεσ υπερωριϊν ανά εβδομάδα και οι εργαηόμενοι που 
εργάηονται για 6 θμζρεσ τθν εβδομάδα δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τισ 12 ϊρεσ υπερωριϊν/ εβδομάδα.  
 
-Βαςικά δικαιϊματα των εργαηομζνων 
Ο ιςραθλινόσ νόμοσ απαιτεί από τουσ εργοδότεσ να διακζτουν ζνα ςτακερό μζροσ του μιςκοφ των 
εργαηομζνων ςε ζνα ςυνταξιοδοτικό ταμείο και ζνα μζροσ ςτθν εκνικι αςφάλιςθ. Είναι του εργοδότθ 
ευκφνθ θ κατανομι των πόρων αυτϊν. 
 
-Συνταξιοδοτικά ταμεία 
Το ποςό που κατατίκεται κάκε μινα ςτο ςυνταξιοδοτικό ταμείο βαςίηεται ςε δφο ςυνιςτϊςεσ -ποςοςτό του 
μιςκοφ του υπαλλιλου (αφαιρείται άμεςα από τον εργοδότθ) και ζνα ποςό που καταβλικθκε απευκείασ 
από τον εργοδότθ (υπολογιηόμενθ ωσ ποςοςτό επί  του μιςκοφ του μιςκωτοφ).  
 
-Εκνικι αςφάλιςθ 
Τα εκνικά ταμεία αςφάλιςθσ βαςίηονται επίςθσ ςε δφο μζρθ: ζνα ποςοςτό  αφαιρείται από τον μιςκό του 
μιςκωτοφ και ζνα άλλο καταβάλλεται από τον ίδιο τον εργοδότθ.  
 
Κάκε εργαηόμενοσ δικαιοφται ετιςιεσ διακοπζσ από το ιςραθλινό δίκαιο. Ο αρικμόσ των θμερϊν διακοπϊν 
κακορίηεται από τον χρόνο εργαςίασ του. Ο μζγιςτοσ  αρικμόσ των θμερϊν διακοπϊν για ζνα ζτοσ είναι 28. 
Επίςθσ ζνασ εργαηόμενοσ δικαιοφται 90 θμζρεσ αναρρωτικισ ετθςίωσ. Υπάρχει ςτον ιςραθλινό νόμο 
πρόβλεψθ για υποχρεωτικι απουςία για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ 
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (ζκτακτεσ επιςτρατεφςεισ, επιμόρφωςθ εφζδρων κλπ). Οι άδειεσ αυτζσ 
χορθγοφνται ςε άνδρεσ και γυναίκεσ μζχρι τθν θλικία των 45 ετϊν. 
 

Β.2 Στρατθγικι Ειςόδου ςτθν Αγορά τθσ (Χϊρασ) 

 

Β.2.1 Συνεργαςία με Αντιπροςϊπουσ/διανομείσ 
Κφρια μζκοδοσ ειςόδου ξζνων εταιρειϊν ςτθν αγορά του Ιςραιλ είναι: 
(α) Συμφωνίεσ «ςτρατθγικισ ςυμμαχίασ» με εγχϊριεσ εταιρείεσ για διάκεςθ προϊόντων ςτθν Ιςραθλινι 
αγορά. 
 (β) Θ ςυνεργαςία με εταιρείεσ ειςαγωγισ και διανομισ τροφίμων, οι οποίοι ςυνεργάηονται με 
χονδρεμπόρουσ και τισ μεγάλεσ αλυςίδεσ super-market. Επίςθσ, οι δφο μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ super market 
(Shufersal και Blue Square) διενεργοφν και απευκείασ ειςαγωγζσ, ενϊ διακζτουν και προϊόντα ιδιωτικισ 
ετικζτασ (private label). 
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Οι Ιςραθλινοί καταναλωτζσ αγοράηουν κυρίωσ προϊόντα kosher και πολλζσ από τισ μεγαλφτερεσ αλυςίδεσ 
supermarket πωλοφν μόνο kosher τρόφιμα. Αν και το πιςτοποιθτικό Kosher δεν είναι υποχρεωτικό για τθν 
ειςαγωγι τροφίμων ςτο Ιςραιλ  (εξαιροφνται τα κρζατα για τα οποία είναι πάντοτε αναγκαίο), εντοφτοισ 
είναι απαραίτθτο για τθν διανομι τροφίμων ςτισ μεγάλεσ αλυςίδεσ super-market, ςτισ αλυςίδεσ  
καταςτθμάτων εςτίαςθσ κακϊσ και ςτα ξενοδοχεία. 
 
Επίςθσ τα ξενοδοχεία και πολλά εςτιατόρια διακζτουν μόνο προϊόντα kosher. Κακϊσ τα ειςοδιματα ζχουν 
αυξθκεί, οι ιςρ/καταναλωτζσ ςτρζφονται όλο και περιςςότερο ςτα  προϊόντα που κεωροφνται υγιεινά.  
Αυξάνονται δε ςθμαντικά οι vegans και οι χορτοφάγοι.  
 
Οι Ιςραθλινοί καταναλωτζσ προτιμοφν τθσ  καλισ ποιότθτασ ιδιωτικισ ετικζτασ προϊόντα. Οι αλυςίδεσ 
supermarket κεωροφν τθν  ιδιωτικι ετικζτα ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι ςε ςχζςθ με γνωςτά εμπορικά 
ςιματα. Το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ αυξάνεται. Θ αλυςίδα Shufersal είναι θ μεγαλφτερθ 
αλυςίδα ςουπερμάρκετ του Ιςραιλ  και τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ αντιπροςϊπευαν το 60%  των 
ςυνολικϊν  λιανικϊν πωλιςεων τθσ το 2019. 
 
Οι θλεκτρονικζσ αγορζσ ςυνεχίηουν να κερδίηουν ςε δθμοτικότθτα, κακϊσ οι λιανοπωλθτζσ βελτιϊνουν 
τουσ ιςτότοπουσ και δθμιουργοφν πιο φιλικζσ προσ τον χριςτθ πλατφόρμεσ. Λόγω τθσ ευαιςκθςίασ των 
καταναλωτϊν ςτισ τιμζσ, οριςμζνοι ιςτότοποι, όπωσ τθσ αλυςίδασ Shufersal, προςφζρουν τθ δυνατότθτα  
ςτουσ πελάτεσ τθσ προςιτϊν εναλλακτικϊν θλεκτρονικϊν λφςεων  ςε επιλεγμζνα προϊόντα, κακϊσ και πιο 
υγιεινϊν εναλλακτικϊν από τθν άποψθ των κερμίδων, του λίπουσ ι του νατρίου. 
 

Β.2.2 Δθμιουργία κυγατρικισ/υποκαταςτιματοσ/αντιπροςωπίασ/κοινοπραξίασ 
 
Βλζπε Β.1.6 
 

Β.2.3 Δίκτυα Διανομισ 
 
Δεδομζνου ότι θ αγορά του Ιςραιλ είναι εξαιρετικά ανταγωνιςτικι, απαιτείται ςυςτθματικι προςπάκεια 
από πλευράσ των Ζλλθνων εξαγωγζων, όςον αφορά: 

 Στθν κακιζρωςθ ςτακερϊν ςυνεργαςιϊν με Ιςραθλινοφσ ειςαγωγείσ 

 Στθν επίτευξθ ενόσ ςυνδυαςμοφ ανταγωνιςτικϊν τιμϊν και ποιότθτασ των προϊόντων. 

 Στθν τιρθςθ των ειδικϊν όρων ειςαγωγισ που ιςχφουν ανά προϊόν 

 Στθν τιρθςθ αυςτθρϊν προδιαγραφϊν, όςον αφορά ςτθν τυποποίθςθ και τθν ποιότθτα των 
προϊόντων. 
 

Β.2.4 Ρροϊκθςθ – Διαφιμιςθ 
 
Οι δαπάνεσ διαφιμιςθσ για προϊκθςθ καταναλωτικϊν προϊόντων ζχουν αυξθκεί κατά 60% τθν 5ετία 2010-
2015. Ο μεταςχθματιςμόσ τθσ προβολισ των προϊόντων οφείλεται ςτθν χριςθ τθλεπτικϊν διαφθμίςεων, 
αλλά πλζον και μζςων κοινωνικισ διαδικτφωςθσ.  

 
Β.2.5 Ρρακτικζσ οδθγίεσ 
 
Ο ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ μπορεί να γίνει είτε με πρόςλθψθ ειδικοφ ςυμβοφλου από εταιρείεσ, διεκνείσ και 
ιςραθλινζσ, που παρζχουν τζτοιεσ υπθρεςίεσ, είτε από το Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ το οποίο ζχει τθ 
δυνατότθτα να παρζχει για ευρφ αρικμό επιχειριςεων ζρευνα αξιοπιςτίασ. Το Γραφείο ΟΕΥ επίςθσ 
μεςολαβεί και για τθ διευκζτθςθ ςχετικϊν επιχειρθματικϊν ανταπαιτιςεων.  
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Β.3 Καταναλωτικά Ρρότυπα 
 
Ραρόλο που τα μικρά παντοπωλεία είναι το πιο ςθμαντικό κανάλι λιανικισ ςτθ χϊρα όςον αφορά τον 
αρικμό των καταςτθμάτων, αγωνίηονται να ανταγωνιςτοφν τα ςοφπερ μάρκετ, λόγω των πιο 
ανταγωνιςτικϊν τιμϊν και των μεγαλφτερων ωρϊν λειτουργίασ. Υπάρχουν τρεισ κφριοι υποτομείσ λιανικισ 
τροφίμων ςτο Ιςραιλ: ςοφπερ μάρκετ που βρίςκονται ςτα περίχωρα των κφριων πόλεων, παραδοςιακζσ 
αγορζσ με περιοριςμζνθ γκάμα προϊόντων που βρίςκονται ςτθ γειτονιά και καταςτιματα που βρίςκονται 
ςτουσ δρόμουσ ι τα βενηινάδικα. 
 
Οι Ιςραθλινοί ανταποκρίνονται ςτθ διαφιμιςθ και ςτθν προβολι προϊόντων ετικζτασ. Οι καταναλωτικζσ 
αγορζσ είναι πάγια ςυνικεια και οι Ιςραθλινοί ενδιαφζρονται να αγοράςουν ποιοτικά είδθ, ακόμα κι αν 
αυτό ςθμαίνει ότι πλθρϊνουν υψθλότερθ, αν και λογικι, τιμι. Οι υπθρεςίεσ μετά τθν πϊλθςθ και οι 
εγγυιςεισ είναι επίςθσ υποχρεωτικζσ, κακϊσ οι Ιςραθλινοί καταναλωτζσ κεωροφν ότι οι εγγυιςεισ 
διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα του προϊόντοσ. 
 
Οι Ιςραθλινοί καταναλωτζσ ενδιαφζρονται επίςθσ για διαδικτυακζσ αγορζσ. Σφμφωνα με τθν Ιςραθλινι 
Ζνωςθ Κντερνετ, το 75% των Ιςραθλινϊν (95% των ςυνολικϊν χρθςτϊν του Διαδικτφου) πραγματοποιοφν 
αγορζσ ςτο διαδίκτυο, κακιςτϊντασ τουσ τουσ πιο ςυνδεδεμζνουσ αγοραςτζσ ςτον κόςμο. Επιπλζον, το 79% 
των διαδικτυακϊν αγοραςτϊν του Ιςραιλ πραγματοποιοφν αγορζσ από ξζνουσ ιςτότοπουσ, ςφμφωνα με 
μελζτθ που πραγματοποίθςαν οι PayPal και Ipsos. 
Είναι αξιοςθμείωτο ότι οι καταναλωτικζσ ςυνικειεσ ςτο Ιςραιλ ζχουν μεγάλθ εξάρτθςθ από το μεγάλο 
ποςοςτό ιςραθλινϊν που είναι ομογενείσ και κατοικοφν ςτισ ΘΡΑ. Κακϊσ ικανόσ αρικμόσ των κατοίκων του 
Ιςραιλ ζχει μζλθ τθσ οικογενείασ τθσ ι ζχει εργαςτεί και διατθρεί οικονομικοφσ δεςμοφσ με τισ ΘΡΑ, θ 
οικονομικι ηωι και θ διάρκρωςθ του εμπορίου είναι οργανωτικά παρόμοια με τισ ΘΡΑ. Άλλωςτε όλεσ οι 
μεγάλεσ αλυςίδεσ εμπορίου και τροφίμων ζχουν δραςτθριότθτα ςτο Ιςραιλ.  

Επιμεριςμόσ κατανάλωςθσ  

Κλάδοσ % 

Στζγαςθ, νερό, θλεκτρικό ρεφμα, φυςικό αζριο και άλλα καφςιμα    25.6% 

Τρόφιμα και μθ αλκοολοφχα ποτά 16.0% 

Μεταφορζσ 14.5% 

Διάφορα αγακά και υπθρεςίεσ 11.9% 

Restaurants and hotels    7.0% 

Επιπλϊςεισ, οικιακόσ εξοπλιςμόσ και ςυνικθσ ςυντιρθςθ του ςπιτιοφ 5.6% 

Ψυχαγωγία και πολιτιςμόσ    5.5% 

Υγεία 3.0% 

Αλκοολοφχα ποτά, καπνόσ και φάρμακα 2.8% 

Επικοινωνίεσ 2.7% 

οφχα και υποδιματα 2.7% 
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Κλάδοσ % 

Εκπαίδευςθ 2.6% 

 

Τα ιςραθλινά νοικοκυριά ηουν πζρα από τουσ πόρουσ τουσ λόγω τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτθν πίςτωςθ. 
Είναι ςφνθκεσ για τουσ Ιςραθλινοφσ να πλθρϊνουν για τισ αγορζσ τουσ με πιςτωτικι κάρτα για 
περιςςότερεσ δόςεισ . Ωςτόςο, ανθςυχϊντασ για τθ φερεγγυότθτα των νοικοκυριϊν, θ Κεντρικι Τράπεηα 
του Ιςραιλ και αρκετζσ ςθμαντικζσ τράπεηεσ ζλαβαν μζτρα το 2018 για να περιορίςουν τθν αφξθςθ τθσ 
καταναλωτικισ πίςτθσ. 
 
Μια ζκκεςθ του 2018 ςχετικά με τθν πρόςβαςθ των Ιςραθλινϊν καταναλωτϊν ςε πίςτωςθ δείχνει ότι: το 
35% των παντρεμζνων ηευγαριϊν και το 39% των ανφπαντρων ατόμων θλικίασ μεταξφ 25 και 60 ξοδεφουν 
περιςςότερα από όςα κερδίηουν κάκε μινα. Άγαμοι θλικίασ μεταξφ 50 και 60 ετϊν ξοδεφουν επίςθσ τουσ 
μιςκοφσ τουσ, περιςςότερο από κάκε άλλθ δθμογραφικι κατθγορία. Οι νζοι ενοικιαςτζσ διαμεριςμάτων 
θλικίασ μεταξφ 25 και 29 ετϊν τείνουν επίςθσ να ξοδεφουν τουσ μιςκοφσ τουσ ςε επίπεδο ειςόδου. 
 
Το μζςο επίπεδο του καταναλωτικοφ χρζουσ για άτομα θλικίασ 25 ζωσ 29 ετϊν είναι 150.000 ILS, ςε 
ςφγκριςθ με 315.000 ILS για τα άτομα θλικίασ 50-60 ετϊν. Μόνο τα νοικοκυριά που πραγματοποιοφν 
πλθρωμζσ ενυπόκθκων δανείων τείνουν να είναι πιο τυχερά από τα υπόλοιπα, κακϊσ δεν αντιμετωπίηουν 
παρόμοιο αρνθτικό χάςμα μεταξφ των επιπζδων αποδοχϊν και δαπανϊν τουσ. Τα παντρεμζνα ηευγάρια 
χαμθλοφ ειςοδιματοσ ξοδεφουν το ειςόδθμά τουσ κατά 23%, ενϊ οι άγαμοι με εξαιρετικά χαμθλά 
ειςοδιματα επιβαρφνουν τθν πιςτωτικι τουσ κάρτα κατά 37% επιπλζον των πόρων τουσ. 
 
-Τοπικά χαρακτθριςτικά 
Τα Εβραϊκά και τα Αραβικά είναι οι δφο επίςθμεσ γλϊςςεσ του Ιςραιλ. Τα αγγλικά είναι θ τρίτθ και κφρια 
διεκνισ γλϊςςα ενϊ θ χριςθ των ρωςικϊν είναι επίςθσ διαδεδομζνθ. Ρολλζσ πινακίδεσ ςε δθμόςιουσ 
χϊρουσ είναι και ςτισ τρεισ γλϊςςεσ και οι περιςςότεροι Ιςραθλινοί είναι πολφγλωςςοι. 
 
Οι ϊρεσ λειτουργίασ των επιχειριςεων και των δθμόςιων υπθρεςιϊν είναι από Κυριακι ζωσ Ρζμπτθ από 
τισ 8:00 π.μ. ζωσ τισ 5:00 μ.μ.. Ρεριςταςιακά, οι επιχειρθματίεσ είναι πρόκυμοι να πραγματοποιιςουν 
ςυναντιςεισ τθν Ραραςκευι το πρωί. 
 
Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ και εςτιατόρια κλείνουν ςτο εβραϊκό Σάββατο (δφςθ τθσ Ραραςκευισ ζωσ το 
απόγευμα του Σαββάτου).Οι εβραϊκζσ γιορτζσ-διακοπζσ λαμβάνουν χϊρα κυρίωσ το Σεπτζμβριο, τον 
Οκτϊβριο και τον Απρίλιο. Οι εξαγωγείσ πρζπει να λάβουν υπόψθ ότι ςτθ διάρκεια των γιορτϊν οι 
ιςραθλινοί ομολόγοι τουσ δεν εργάηονται. Επιπλζον, δεν υπάρχει δθμόςια ςυγκοινωνία ςτο εβραϊκό 
Σαββάτο και μερικζσ εβραϊκζσ αργίεσ. 
 
-Λιανικι αγορά τροφίμων 
Το 2016, πάνω από το 60% των πωλιςεων τθσ ςυνολικισ λιανικισ αγοράσ τροφίμων πραγματοποιικθκε 
από αλυςίδεσ supermarket. Υπάρχουν δζκα μεγάλεσ αλυςίδεσ supermarket. Οι υπεραγορζσ βρίςκονται ςτα 
προάςτια των  μεγάλων πόλεων κοντά ςε μεγάλουσ δρόμουσ όπου διακζτουν χϊρο ςτάκμευςθσ. Τα 
μικρότερα ςυνοικιακά   supermarket ςυνικωσ  είναι πιο ακριβά. 
 
Τα κορυφαία λιανικά supermarkets ςτο Ιςραιλ είναι: Shufersal, Yenot Bitan, Rami Levi, Hasikma Distribution 
και Osher Add. Ο μεγαλφτεροσ παραγωγόσ λιανικισ πϊλθςθσ και πωλθτισ προϊόντων χοιρινοφ και non-
Kosher είναι θ ρωςικϊν ςυμφερόντων αλυςίδα Tiv Ta'am. 
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-Ηλεκτρονικι αγορά τροφίμων 
Το θλεκτρονικό εμπόριο ςτο Ιςραιλ ζχει αυξθκεί κατά 40% το 2019 ςε ςχζςθ με το 2018. Οι πωλιςεισ 
τροφίμων θλεκτρονικοφ εμπορίου ανζρχονται ςιμερα ςε 930 εκατ. δολ. και αναμζνεται περαιτζρω αφξθςι 
τουσ. Σθμειϊνεται ότι κατά το πρϊτο τετράμθνο 2020 οι πωλιςεισ μζςω διαδικτφου κατζγραψαν αφξθςθ 
60% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα 2019 ζνεκα τθσ πανδθμίασ κορωνοιοφ. 
 
-Βιομθχανία μεταποίθςθσ τροφίμων 
Θ ιςραθλινι βιομθχανία μεταποίθςθσ τροφίμων είναι πρωτοποριακι και εμπορεφεται περίπου 5.000 νζα 
προϊόντα ανά ζτοσ. Ο τομζασ περιλαμβάνει μια ςειρά τεχνολογικά εξελιγμζνων εταιρειϊν. Ρολλζσ από 
αυτζσ ζχουν ενϊςει τισ δυνάμεισ τουσ με διεκνείσ εταιρείεσ για να βελτιϊςουν τθν πρόςβαςθ ςτισ πρϊτεσ 
φλεσ και ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. Ρολυεκνικοί όμιλοι τροφίμων όπωσ θ Nestlé, θ Unilever, θ Danone 
ςυνεργάηονται  με μεγάλεσ ιςραθλινζσ βιομθχανίεσ τροφίμων (Osem, Strauss κ.ά). 
 
Θ εγχϊρια βιομθχανία επεξεργαςίασ τροφίμων κυριαρχείται από τζςςερισ ομάδεσ (Tnuva, Osem-Nestlé, 
Unilever και Strauss). Ο περιοριςμζνοσ ανταγωνιςμόσ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων ζχει ςαν 
αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των τιμϊν. 
 
-Κορυφαίοι προμθκευτζσ τροφίμων και ποτϊν 
Οι κορυφαίοι προμθκευτζσ τροφίμων και ποτϊν ςτο Ιςραιλ είναι οι Tnuva Ltd., Strauss Group Ltd. και 
Osem, που ελζγχουν ςχεδόν το 1/3 τθσ αγοράσ. Το μερίδιο αγοράσ των δζκα κορυφαίων προμθκευτϊν 
είναι πάνω από 56% του ςυνόλου. 
 
-Τάςεισ  τθσ αγοράσ 
Ο τομζασ των υπθρεςιϊν διατροφισ επεκτείνεται και οι καταναλωτικζσ ςυνικειεσ αλλάηουν. Οι Ιςραθλινοί 
μαγειρεφουν περιςςότερο ςυχνά και επιλζγουν όλο και περιςςότερo προϊόντα διατροφισ υψθλισ 
ποιότθτασ. 
 
Μαγειρικι Ραράδοςθ:  Θ χϊρα ζχει διαφορετικζσ γαςτρονομικζσ παραδόςεισ, οι οποίεσ κυμαίνονται από 
τθν Ανατολικι Ευρϊπθ μζχρι τθν παραδοςιακι εβραϊκι Βόρεια Αφρικι. Επιπλζον, υπάρχουν ιςχυρζσ 
αραβικζσ και μεςογειακζσ επιρροζσ. 
 
Βόειο κρζασ και καλαςςινά: Οι Ιςραθλινοί απαιτοφν όλο και περιςςότερο προϊόντα βοείου κρζατοσ και 
καλαςςινά υψθλισ ποιότθτασ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθ λειτουργία περιςςότερων εςτιατορίων βοείου 
κρζατοσ και καλαςςινϊν υψθλϊν προδιαγραφϊν.  
 
-Ρλεονεκτιματα-Μειονεκτιματα: 

Ρλεονεκτιματα που μποροφν να αξιοποιθκοφν από 
τουσ Ζλλθνεσ παραγωγοφσ & εξαγωγείσ για είςοδο ςτθν 

αγορά του Ιςραιλ 
Μειονεκτιματα 

Εγγφτθτα ςτθν Ελλάδα, χαμθλό μεταφορικό κόςτοσ, 
ταχφτθτα παράδοςθσ 

Μικρι, προςτατευμζνθ καταναλωτικι αγορά  

Υψθλό επίπεδο πολιτικϊν διμερϊν ςχζςεων 
Ιςχυρι παραγωγικι βάςθ τόςο ςε παραδοςιακζσ 

βιομθχανίεσ, όςο και ςε βιομθχανίεσ υψθλισ τεχνολογίεσ  

Ευνοϊκότεροι όροι ειςόδου για τρόφιμα και ποτά από ΕΕ 
με βάςθ τθ Συμφωνία Σφνδεςθσ ΕΕ-Ιςραιλ 

Δεν υπάρχει μζχρι ςτιγμισ κεςμικό πλαίςιο  προςταςίασ 
ΡΟΡ/ΡΓΕ  

Απελευκζρωςθ εμπορίου (μθδενικοί δαςμοί) για 
βιομθχανικά αγακά με βάςθ τθ ςυμφωνία ςφνδεςθσ ΕΕ-

Ιςραιλ 

Σε οριςμζνα προϊόντα(γαλακτοκομικά) επικρατοφν 
ςυνκικεσ μονοπωλίου) ενϊ ςτα τρόφιμα υπάρχει 

ανταγωνιςμόσ από τρόφιμα με πιςτοποιθτικό kosher 

Διμερισ επιχειρθματικι ςυνεργαςία (ςυμπαραγωγι,  
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κοινοπραξίεσ, ζρευνα & ανάπτυξθ νζων προϊόντων, 
αξιοποίθςθ δικτφων διανομισ εταίρου) για είςοδο ςε 

τρίτεσ αγορζσ αλλά και ςτθν Ελλάδα 

 

Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθ χϊρα χαρακτθρίηονται κυρίωσ από προϊόντα  για βιομθχανικι χριςθ (ενδιάμεςα 
αγακά, πρϊτεσ φλεσ, μεταφορικό εξοπλιςμό) και δευτερευόντωσ από καταναλωτικά προϊόντα και τρόφιμα 
(νωπά και τυποποιθμζνα τρόφιμα, προϊόντα περιποίθςθσ, προϊόντα κακαριςμοφ). Το «χαρτοφυλάκιο» των 
ελλθνικϊν εξαγωγϊν κα πρζπει να διευρυνκεί με προϊόντα υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ αλλά και 
υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ υψθλισ τεχνολογίασ. 
 
Θ ιδιωτικι κατανάλωςθ κινείται ςε υψθλά επίπεδα (ανοδικά κινοφνται οι δείκτεσ των λιανικϊν πωλιςεων 
και των πωλιςεων πολυκαταςτθμάτων) τροφοδοτϊντασ τθν ανάπτυξθ, ενϊ καταγράφεται και ζντονθ 
καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα, λόγω αφξθςθσ του πλθκυςμοφ και μετανάςτευςθσ από το εξωτερικό.  
 

Β.4 Βιομθχανικι Ιδιοκτθςία  
 
-Ιςραθλινό Γραφείο Ευρεςιτεχνιϊν (IPO) 
Θ κατοχφρωςθ των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, των ςχεδίων και των εμπορικϊν ςθμάτων κακϊσ και  θ 
παροχι νομικισ προςταςίασ χορθγοφνται από το ιςραθλινό γραφείο διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ. Το IPO 
λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. 
 
-Ευρεςιτεχνίεσ 
Σφμφωνα με τον νόμο, ζνα άτομο με ζνα καινοτόμο, δυνθτικά χριςιμο και προθγμζνο ςτο πεδίο τθσ 
εφεφρεςθσ είναι επιλζξιμο να υποβάλει αίτθςθ καταχϊριςθ ευρεςιτεχνίασ. Το Ιςραιλ είναι μζλοσ του PCT 
(Patent Cooperation Treaty-1996).  
 
-Εμπορικά ςιματα 
To IPO είναι υπεφκυνo για τισ εφαρμογζσ εμπορικϊν ςθμάτων. Θ καταχϊρθςθ ενόσ εμπορικοφ ςιματοσ ςτο 
Ιςραιλ παρζχει μόνο εδαφικι προςταςία και εφαρμόηεται μόνο υπό τθ δικαιοδοςία του Ιςραιλ. 
Επιπλζον, το Ιςραιλ προςχϊρθςε ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Μαδρίτθσ. Ωσ εκ τοφτου, ζνασ Ιςραθλινόσ αιτϊν 
μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για ενιαία εφαρμογι εμπορικοφ ςιματοσ και να εφαρμοςτεί ςε περιςςότερεσ 
από 90 χϊρεσ.  
 
-Νόμοσ περί ανταγωνιςμοφ 
Ο νόμοσ περί περιοριςτικισ εμπορικισ πρακτικισ του Ιςραιλ είναι ο κφριοσ νόμοσ αναφορικά με τθν 
προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. Ο νόμοσ αποτρζπει τισ εταιρείεσ να εφαρμόςουν πρακτικζσ που 
διαταράςςουν τον ελεφκερο ανταγωνιςμό τθσ αγοράσ και εξουςιοδοτεί τθν ιςραθλινι αντιμονοπωλιακι 
αρχι (IAA) να αναλάβει δράςθ ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία επθρεάηεται αρνθτικά θ επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα. Θ IAA μπορεί επίςθσ να αναλάβει δράςθ  ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, όπωσ ορίηεται από 
τον νόμο.Ο νόμοσ για τθν προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ και τθ μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ κεςπίςτθκε το 
2013.  
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Γ. ΦΟΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Γ.1 Συμφωνίεσ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ 
Το Ιςραιλ ζχει υπογράψει Συμφωνίεσ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ με 53 χϊρεσ, με τισ οποίεσ 
αποτρζπεται θ διπλι φορολογία και εγγυάται ότι το κακεςτϊσ κατοικίασ του επενδυτι κα προςφζρει είτε 
ζκπτωςθ φόρου για φόρο που ζχει πλθρωκεί ςτο Ιςραιλ, είτε, εναλλακτικϊσ, ότι το ειςόδθμα που 
παράγεται ςτο Ιςραιλ κα εξαιρείται από φορολόγθςθ ςτο Ιςραιλ ι ςτθ χϊρα κατοικίασ του αλλοδαποφ 
επενδυτι. Οι ακόλουκεσ χϊρεσ ζχουν υπογράψει ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με το Ιςραιλ: Aυςτρία, Λευκορωςία, 
Βραηιλία, Βουλγαρία, Βζλγιο, Καναδάσ, Κίνα, Κροατία, Τςεχία, Δανία, Εςκονία,  Αικιοπία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Τηαμάικα, 
Κορζα, Λουξεμβοφργο, Λεττονία, Λικουανία, Μάλτα, Μεξικό, Μολδαβία, Νορβθγία, Φιλιππίνεσ, Ρολωνία, 
Ρορτογαλία, ουμανία, ωςία, Σιγκαποφρθ, Σλοβενία, Σλοβακία, Νότια Αφρικι, Ιςπανία, Σουθδία, Ελβετία, 
Ταϊβάν, Ταϊλάνδθ, Τουρκία, Θνωμζνο Βαςίλειο, Ουκρανία, ΘΡΑ, Ουημπεκιςτάν και Βιετνάμ. 
 

Γ.2 Φορολογία Φυςικϊν προςϊπων 
 
ΙV. Φορολογία Ρροςωπικοφ Ειςοδιματοσ 
Ζνασ εργοδότθσ  για να ανοίξει Φορολογικό Φάκελο παρακρατιςεωσ ειςοδιματοσ που προζρχεται από τθν 
απαςχόλθςθ εργαηομζνων  ςτο Ιςραιλ κα πρζπει να κάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαδιακαςίεσ πριν τθν 
καταβολι τθσ αμοιβισ των εργαηομζνων ι άλλων αποδεκτϊν πλθρωμισ.  
 
Οι Ιςραθλινζσ Τράπεηεσ υποχρεοφνται επίςθσ να παρακρατοφν φόρο 25-31% ςε χρθματικά εμβάςματα από 
το Ιςραιλ, εκτόσ και εάν αυτό αφορά ειςαγόμενα αγακά. Εξαίρεςθ ι απαλλαγι φορολογίασ προβλζπεται 
ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθν εφαρμογι διεκνοφσ φορολογικισ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν εξϋολοκλιρου ςτο εξωτερικό.  
 
Μθ παρακράτθςθ και (απόδοςθ) ςχετικοφ φόρου ςυνεπάγεται άρνθςθ αναγνϊριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
δαπάνθσ από τθν εφορία και επιβολι προςτίμων. O ετιςιοσ φόροσ ειςοδιματοσ για φυςικά πρόςωπα, το 
2019, διαμορφϊκθκε, ωσ ακολοφκωσ: 

Φόροσ % Ζςοδα (ΝIS) 

10% 1-62.640 

14% 62,641-107,040 

21% 107,041-166,320 

31% 166,321-237,600 

34% 237,601-496,920 

48% 496,921-803,520 

50% 803,521 και άνω 

 
Οι ετιςιοι φορολογικοί ςυντελεςτζσ για πακθτικό ειςόδθμα, π.χ. ενοικίαςθ επιχειριςεων, είναι: 

Φόροσ% Ζςοδα (IS) 

31% 1-237.600 

34% 237,601-496,920 

48% 496,921-803,520 

50% 803,521 και άνω 
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Επίςθσ, αφορολόγθτα είναι για τουσ αλλοδαποφσ υπθκόουσ, (φυςικά ι νομικά πρόςωπα), μθ κατοίκουσ του 
Ιςραιλ, τα κεφαλαιακά κζρδθ από τθν πϊλθςθ μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο του Τελ Αβίβ, εκτόσ εάν αυτά 
αποκτϊνται από επιχείρθςθ διαχείριςθσ κεφαλαίων που ο πωλθτισ διατθρεί ςτο Ιςραιλ. Θ ίδια 
φοροαπαλλαγι ιςχφει για φυςικά ι νομικά πρόςωπα, μθ κατοίκουσ του Ιςραιλ, για κεφαλαιακά κζρδθ που 
προκφπτουν από τθν πϊλθςθ αξιϊν (μετοχϊν) Ιςραθλινϊν ι ελεγχόμενων από Ιςραθλινοφσ εταιριϊν 
αποκτθκζντων, μετά το 2009, ακόμθ και εάν θ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι δεν καλφπτεται από κάποια 
διάταξθ διμεροφσ ςυμφωνίασ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ.   
 
Εκπτϊςεισ από το φορολογθτζο ειςόδθμα προβλζπονται για τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ δαπανϊν: 

Δαπάνθ 
Ροςοςτό ζκπτωςθσ από  
φορολογθτζο ειςόδθμα 

Υψθλοφ επιπζδου πζτρινα κτίρια 4% 

Κορυφαία κτίρια οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 4% 

Κτίρια δεφτερθσ κατθγορίασ με λιγότερο ιςχυρι δομι 4% 

Διάφορα ζπιπλα 6% 

Ζπιπλα για καφζ μπαρ, εςτιατόρια κλπ. 12% 

Διάφορα είδθ εξοπλιςμοφ 7% 

Κλιματιςτικά 10% 

Μθχανιματα και εξοπλιςμόσ για ζνα κτίριο 20% 

Οχιματα 15% 

Φορτθγά, pick-up φορτθγά βάρουσ άνω των 3 τόνων 20% 

Ταξί, ενοικίαςθ αυτοκινιτων 20% 

Οδιγθςθ ςχολικϊν οχθμάτων 20% 

Υπολογιςτζσ 33% 

Φιμθ και πελατεία 10% 

Επαγγελματικι βιβλιογραφία 15% 

 

Γ.3 Φορολόγθςθ Επιχειριςεων 

 

Μόλισ εγγραφεί μια επιχείρθςθ ςτο Μθτρϊο Εταιριϊν πρζπει να καταχωρθκεί και ςτθν αρμόδια 
Οικονομικι Εφορία. Θ εγγραφι τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να γίνει ςτθν οικονομικι  εφορία αμζςωσ μετά τθν 
ζναρξθ των διαδικαςιϊν.    
Ο αρικμόσ μθτρϊου είναι ςυνικωσ ο ίδιοσ με αυτόν που εκδίδεται από το Μθτρϊο Εταιριϊν. 
 
Ι. Μθνιαία και ετιςια υποβολι φορολογικϊν καταςτάςεων 
Το ιςραθλινό φορολογικό ζτοσ ταυτίηεται με το θμερολογιακό ζτοσ. Πμωσ, μερικζσ φορζσ, τα 
υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν δθμοςίων επιχειριςεων μποροφν  να χρθςιμοποιιςουν ζνα διαφορετικό 
οικονομικό ζτοσ. Πλεσ οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Ιςραιλ, πρζπει να υποβάλλουν, προσ 
ζλεγχο, τισ ετιςιεσ φορολογικζσ δθλϊςεισ τουσ, εντόσ πζντε μθνϊν, από τθν παρζλευςθ του Οικονομικοφ 
Ζτουσ. Ραρατάςεισ μπορεί να δοκοφν, ζωσ και δεκατρείσ μινεσ, από τθν παρζλευςθ του οικονομικοφ ζτουσ.  
 
ΙΙ. Φόροι που υποβάλλονται (μθνιαίωσ) 
-Υποβολι δθλϊςεων & πλθρωμι μθνιαίων δόςεων του εταιρικοφ φόρου (ποςοςτό του κφκλου εργαςιϊν - 
πωλιςεισ). 
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-Υποβολι ςυμπλθρωματικϊν μθνιαίων δθλϊςεων και πλθρωμι ςυμπλθρωματικοφ εταιρικοφ φόρου για 
δαπάνεσ που δεν εκπίπτουν. 
-Φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α). 
 
III. Aςφαλιςτικζσ Ειςφορζσ. 
Θ υποβολι και πλθρωμι γίνεται μζχρι τθ 15θ θμζρα, μετά από το τζλοσ του μινα και μποροφν να 
πλθρωκοφν ςε τράπεηα ι ςε ταχυδρομείο. Κακυςτζρθςθ πλθρωμισ, ακόμθ και ολίγων θμερϊν, παράγει 
ποινικι ριτρα. Οι κανονιςμοί απαιτοφν τθ λεπτομερι εφαρμογι των λογιςτικϊν απαιτιςεων των 
 τιμολογίων για το φόρο ειςοδιματοσ και το Φ.Ρ.Α. . Τα λογιςτικά αρχεία πρζπει να είναι διακζςιμα για 
ζλεγχοςτο Ιςραιλ από τουσ εφοριακοφσ.  
 
ΙV. Εταιρικόσ Φόροσ 
Οι ιςραθλινζσ επιχειριςεισ, με ζδρα ςτο Ιςραιλ, υπόκεινται ςε φόρο για το ςφνολο των κερδϊν τουσ 
παγκοςμίωσ, ανεξαρτιτωσ πθγισ και τόπου προζλευςθσ, με ζκπτωςθ καταβολισ (ςυμψθφιςτικά) εκείνων 
των φόρων που καταβάλλονται ςτο εξωτερικό. Ο εταιρικόσ φόροσ είναι 23% για όλεσ τισ εταιρείεσ. Μια 
εταιρεία με ζδρα εκτόσ Ιςραιλ υποχρεοφται ςε φορολόγθςθ μονάχα για τα κζρδθ που προζρχονται 
απόκλειςτικά από ςυναλλαγζσ ςτο Ιςραιλ. 
 
Οι ιςραθλινζσ επιχειριςεισ υπόκεινται ςτο φόρο  κεφαλαιακϊν κερδϊν, αςχζτωσ από τθν προζλευςι τουσ. 
Θ ιςραθλινι φορολογία επιβάλλεται, είτε, όταν μία εταιρία εδρεφει ςτο Ιςραιλ, είτε, όταν μία εταιρία 
διοικείται και ελζγχεται από το Ιςραιλ (πραγματικι ζδρα), είτε όταν ζχει ςυςτακεί ςφμφωνα με το 
Ιςρ/δίκαιο. 
 
Το φψοσ του εταιρικοφ φόρου ςτο Ιςραιλ, το 2017, μειϊκθκε ςτο 24% από 25%, το 2016 ,και από 1θσ 
Ιανουαρίου 2018 είναι 23%. Θ φορολογία των μεριςμάτων κυμαίνεται από 24% - 32%, ανάλογα με  το φψοσ 
του φορολογικοφ βάρουσ ςτα διανεμόμενα κζρδθ (45% -50%),  εξαρτάται όμωσ και από τισ διμερείσ 
ςυμβάςεισ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ, ιδίωσ, ςτθν περίπτωςθ, αλλοδαπϊν εταιριϊν και επενδυτϊν (π.χ. 
ςε περίπτωςθ παρακρατιςεωσ φόρου επί μεριςμάτων ςτθν αλλοδαπι εκπίπτει ο οφειλόμενοσ ςτο Ιςραιλ 
αντίςτοιχοσ φόροσ). 
Θ ςυνδυαςμζνθ φορολογικι επιβάρυνςθ ςτα διανεμόμενα κζρδθ  για ιςραθλινζσ επιχειριςεισ που ζχουν 
αποκλειςτικά ειςόδθμα από το Ιςραιλ είναι μθδενικι, ενϊ ιςραθλινζσ επιχειριςεισ με ειςόδθμα που 
δθμιουργείται  ςτο εξωτερικό επιβαρφνονται με 25% φόρο. Ο μζτοχοι που διακρατοφν το 10% μετοχικοφ 
κεφαλαίου υπόκεινται ςε 25% φόρου. Μετοχζσ που διακρατοφνται από μζτοχο ποςοςτοφ άνω του 10% 
υπόκεινται ςε 30% φόρο.  
 
Δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι διαφοροποίθςθ ςτο φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ εφαρμόηεται ςτισ 
διαφορετικζσ μορφζσ εταιριϊν.  
 
Επιχείρθςθ που δθμιουργεί πάγια που φζρουν πνευματικι ιδιοκτθςία ςτο Ιςραιλ ι επικυμεί τθ μεταφορά 
τουσ ςτο Ιςραιλ νομιμοποιείται  πρόςβαςθσ ςε ςθμαντικά φορολογικά κίνθτρα.  Τα κζρδθ περιλαμβάνουν 
μειωμζνο φόρο ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: φόροσ ειςοδιματοσ (6%, 7,5%-12%), φόροσ μεριςμάτων μζχρι 
4% και κζρδοι κεφαλαίου 6%, 12% για ςυνολικό όγκο πωλιςεων άνω των 2,5 δισ $. 
 
Μια εταιρεία δικαιοφται μειωμζνων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν εαν τθσ απονεμθκεί από αρμόδια επιτροπι 
του Υπ. Οικονομικϊν θ κατθγοριοποίθςθ ωσ : «Priority Enterprise», « Special Priority Enterprise», 
«Technological Enterprise» , «Special Technological Enterprise». 
 
Ειδικότερα οι επιμζρουσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ διαρκρϊνονται ωσ ακολοφκωσ: 
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Technological Enterprises2 Special Technological Enterprises3 

 Corporate tax rate: 12% 

 Divident tax rate:  20% 

 Distribution of dividends to board of foreign 
residents: 4% 

 Corporate tax rate: 6% 

 Divident tax rate: 20% 

 Distribution of dividends to board of foreign 
residents: 4% 

Priority Enterprise4 Special Priority Enterprise 

 Corporate tax rate: 16% 

 Divident tax rate: 20% 

 Accelerated depreciation 

 Corporate tax rate: 8% 

 Divident tax rate (dividentd for foreign 
parent company): 20% 

 Accelerated depreciation 

 
Ο νόμοσ για Αγγζλουσ επενδυτικϊν κεφαλαίων (Angel’s Law) προβλζπει κίνθτρα για επενδυτζσ (φυςικά 
πρόςωπα) που ενιςχφουν ιςραθλινζσ εταιρείεσ ςτο αρχικό ςτάδιο λειτουργίασ τμιματοσ ζρευνασ και 
τεχνολογίασ.  
 

Γ.4 Ειδικότεροι φόροι 
 
Ι. Φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α) 
Ο Φ.Ρ.Α είναι ζνασ ζμμεςοσ φόροσ, βαςιςμζνοσ ςτθν κατανάλωςθ ι τθν ειςαγωγι των εμπορευμάτων και 
των υπθρεςιϊν  που παράγονται ι καταναλϊνονται ςτο ι από το Ιςραιλ και ανζρχεται ςτο 17%. Ο 
ςυντελεςτισ ΦΡΑ ςτο Ιςραιλ είναι ομοιόμορφοσ. 
Μια αλλοδαπι οντότθτα ι ζνα φυςικό πρόςωπο που κάνουν ζναρξθ κάποιασ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο Ιςραιλ πρζπει επίςθσ να διορίςουν ζναν τοπικό αντιπρόςωπο-υπεφκυνο για τθν 
καταβολι του Φ.Ρ.Α, ο οποίοσ να διαμζνει μονίμωσ ςτο Ιςραιλ  και να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για όλα τα 
κζματα Φ.Ρ.Α.  Ο αντιπρόςωποσ  κεωρείται νομικά υπεφκυνο πρόςωπο για τθν καταβολι του Φ.Ρ.Α. 
Ρροκειμζνου να καταχωρθκεί μία επιχείρθςθ ωσ Ιςραθλινι, πρζπει να εγγραφεί  ςτο αρμόδιο 
τοπικό γραφείο Φ.Ρ.Α. 
 
Μια ιςραθλινι εταιρεία που ελζγχεται από αλλοδαποφσ μετόχουσ δεν μπορεί να ανοίξει φάκελο ΦΡΑ, 
δίχωσ τθν υπογραφι ενόσ Ιςραθλινοφ κατοίκου (όχι απαραιτιτωσ ωσ διευκυντι τθσ εταιρείασ). Αυτι θ 
υπογραφι αποτελεί ζνα είδοσ εγγφθςθσ για τισ ιςρ/φορολογικζσ Αρχζσ ότι θ εταιρεία κα αποδίδει τισ 
μθνιαίεσ καταβολζσ του ΦΡΑ. Εάν θ εταιρεία δεν πλθρϊςει, αυτόσ ο κάτοικοσ του Ιςραιλ κα διωχκεί 
ποινικϊσ. 
 
Θ θμερομθνία υποβολισ εκκζςεων ΦΡΑ ςτισ αρχζσ είναι θ 15θ θμζρα του μινα για τον προθγοφμενο 
μινα. Για παράδειγμα, ςτισ 15 Φεβρουαρίου θ επιςτροφι καταβάλλεται ςτισ αρχζσ του ΦΡΑ για τον μινα 
Ιανουάριο. Επιχειριςεισ με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν μικρότερο από 565.000 ΝIS αναφζρονται ςτισ 
φορολογικζσ αρχζσ, επίςθσ, τθ 15θ θμζρα του μινα, αλλά θ επιςτροφι που υποβάλλουν αφορά τουσ δφο 
μινεσ που προθγικθκαν τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ζγινε θ ζκκεςθ. 
 
Υπάρχουν οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν χρεϊνεται ΦΡΑ. 
Μεταξφ αυτϊν είναι: 

                                                           
2 Ο χαρακτθριςμόσ αυτόσ χορθγείται ςε εταιρείεσ  που τα προθγοφμενα ζτθ τρία οι δαπάνεσ ζρευνασ και τεχνολογίασ 
υπερζβθςαν τα 75 εκ. ςζκελ. Εναλλακτικά κα πρζπει οι πωλιςεισ τθσ ςτο εξωτερικό να αφοροφν κατά 25% του 
ςυνόλου προοριςμό κυγατρικισ εταιρείασ (με ανϊτατο περιοριςμό 10 δισ ςζκελ-2,75 δισ $). 
3 Ο χαρακτθριςμόσ αυτόσ χορθγείται ςε εταιρείεσ  που οι πωλιςεισ τθσ ςτο εξωτερικό είναι άνω των 10 δισ ςζκελ-2,75 
δισ $. 
4
 Ρρόκειται για εταιρείεσ που εντάςςονται ςτο βιομθχανικό κλάδο τθσ οικονομίασ και ζχουν ςφμφωνα με το άρκρο 20

α
 

του Νόμου για τθ φορολογία ςθμαντικά τμιματα αςχολοφμενα με τθν ζρευνα και ανάπτυξθ. Θ εκχϊρθςθ αυτισ τθσ 
κατθγοριοποίθςθσ γίνεται αποκλειςτικά από τθν Αρχι Καινοτομίασ του Ιςραιλ. 
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1. Εξαγωγι  
2. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο και διάφορεσ υπθρεςίεσ ςτουσ τουρίςτεσ.  
3. Αεροπορικζσ μεταφορζσ ι καλάςςιεσ μεταφορζσ από και προσ το Ιςραιλ.  
4. Ρϊλθςθ μθ μεταποιθμζνων οπωροκθπευτικϊν.  
5. Ενοικίαςθ χϊρων για κατοικίεσ.  
6. Θ πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου από το οποίο δεν ιταν δυνατό να αφαιρεκεί ο ΦΡΑ κατά τον 
χρόνο αγοράσ του. 
Ειδικότερα: 
 
-Απαλλαγι Φ.Ρ.Α για τουσ εξαγωγείσ  
Οι περιςςότερεσ ςυναλλαγζσ εξαγωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξαγωγισ των εμπορευμάτων, τθσ 
παροχισ των υπθρεςιϊν ςτθν αλλοδαπι  οντότθτα ι  κάτοικο ι τθσ πϊλθςθσ των άυλων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων ςε μια ξζνθ εταιρεία  που εδρεφει ςτο εξωτερικό δεν επιβαρφνονται με Φ.Ρ.Α, υπό οριςμζνεσ 
προχποκζςεισ. 
 
-Επιςτροφζσ Φ.Ρ.Α για τουσ εξαγωγείσ 
Πλεσ οι εμπορικζσ επιχειριςεισ ςτο Ιςραιλ ςυμπεριλαμβανομζνων των εξαγωγζων απαιτείται να 
πλθρϊνουν ΦΡΑ ςτισ ειςαγωγζσ. Ραρόλα αυτά, οι εξαγωγείσ δικαιοφνται επιςτροφι ΦΡΑ, εντόσ 30 θμερϊν 
από τθν υποβολι τθσ δθλϊςεωσ επιςτροφισ ΦΡΑ. Οι εξαγωγείσ ζχουν δικαίωμα  να υποβάλλουν αίτθμα 
ταχείασ επιςτροφισ ΦΡΑ, εφόςον πλθροφν ζνα από τα ακόλουκα κριτιρια: 
 -Τουλάχιςτον 50% του κφκλου εργαςιϊν προθγοφμενων ετϊν ιταν εξαγωγζσ. 
 -Το ςυνολικό ποςό για κάκε επιςτροφι Φ.Ρ.Α είναι περιςςότερο από 10,000 NIS. 
 -Ρραγματοποίθςαν, τουλάχιςτον $10 εκ.  εξαγωγζσ τον προθγοφμενο χρόνο. 
-Θ επιχείρθςθ είναι εγκεκριμζνθ/δικαιοφχοσ. 
 
ΙΙ. Φορολογία μεριςμάτων 
Τα μερίςματα πλθρωτζα ςτισ ιςραθλινζσ επιχειριςεισ ωσ αποτζλεςμα του ειςοδιματοσ παραχκζντοσ ι 
προερχόμενου  από το  Ιςραιλ είναι απαλλαγμζνα από φορολογία.  Τα μερίςματα που παριχκθςαν ι 
προιλκαν ι ειςπράχκθκαν από το εξωτερικό υπόκεινται ςε φορολογία 25%. Επίςθσ, μθδενικόσ (0%) είναι ο 
φόροσ επί των μεριςμάτων που αποδίδονται από μία ιςρ/εταιρία ςε μία άλλθ ιςρ/εταιρία, υπό τθν 
προχπόκεςθ, ότι το ειςόδθμα προκφπτει από δραςτθριότθτα εντόσ του Ιςραιλ. 
 
Εφόςον θ Ιςραθλινι εταιρία πλθρεί τα κριτιρια υπαγωγισ ςτον μθχανιςμό ζμμεςθσ φορολογίασ, ζκπτωςθ 
φόρου μπορεί να χορθγθκεί για τον φόρο που παρακρατικθκε, ι εναλλακτικά, το ακακάριςτο 
μζριςμα μπορεί να υπαχκεί ςε κανονικό ποςοςτό εταιρικοφ φορολογικοφ ςυντελεςτι, υποκείμενο 
ταυτόχρονα και ςε άμεςθ και ςε ζμμεςθ  ζκπτωςθ φόρου. 
 
Τα μερίςματα που διανζμονται από μια «επιχείρθςθ προτεραιότθτασ» από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 και 
εντεφκεν, φορολογοφνται  με 20%, ενϊ τα μερίςματα που διανζμονται από μια «Ειδικι Επιχείρθςθ 
Ρροτεραιότθτασ» φορολογοφνται με ποςοςτό 15%. Εάν, όμωσ, θ διανομι των μεριςμάτων αφορά 
μερίςματα που απορρζουν από κζρδθ μίασ «προτιμϊμενθσ επιχείρθςθσ», εκτόσ των τεχνολογικϊν κερδϊν 
(αυτϊν που πθγάηουν από τθ ςυνικθ απόδοςθ άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που ανικουν ςτισ εν λόγω 
επιχειριςεισ), τότε  μειϊνεται θ φορολογία των μεριςμάτων ςε 4% (Ιρλανδικό μοντζλο). 
 
Μερίςματα που προζρχονται από ανατίμθςθ αξίασ πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων φορολογοφνται, κατά 
τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο φορολογείται θ πϊλθςι τουσ (ο φόροσ επί των κεφαλαιακϊν κερδϊν 
επιβάλλεται, ουςιαςτικά,  επί τθσ διαφοράσ μεταξφ τθσ τιμισ κτιςθσ και του ςυνολικοφ ποςοφ που 
διανζμεται). 
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Με τθν επιφφλαξθ κάποιασ διεκνοφσ φορολογικισ ςυνκικθσ, μερίςματα που καταβάλλονται ςε μετόχουσ οι 
οποίοι κατζχουν, κάτω του 10% τθσ εταιρίασ, υπόκεινται ςε φόρο παρακράτθςθσ 20% από όλεσ τισ εταιρίεσ,  
ενϊ μερίςματα που καταβάλλονται ςε μετόχουσ, οι οποίοι κατζχουν, άνω του 10% φορολογοφνται με 30%. 
Ευνοϊκι φορολογικι μεταχείριςθ επιφυλάςςεταικαι ςε Ιςρ/Εταιρίεσ Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου (Holding) 
που επενδφουν ςε αλλοδαπζσ εταιρίεσ, τόςο για τα κεφαλαιακά κζρδθ που προκφπτουν από αυτζσ τισ 
επενδφςεισ, όςο και τα αποδιδόμενα μερίςματα τθσ κυγατρικισ, αλλά και για το ειςόδθμα που απορρζει 
από επενδφςεισ ςτθν Ιςρ/κεφαλαιαγορά. Τα αποδιδόμενα μερίςματα εταιριϊν Holding ςε μετόχουσ, μθ 
κατοίκουσ του Ιςραιλ, υπόκεινται ςε 5% Φόρο Ραρακράτθςθσ, αντί του ςυνικουσ 24% (2017). 
 
III. Φορολογία Κεφαλαίου 
Ο γενικόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ κερδϊν κεφαλαίου για μια εταιρεία είναι o κλαςικόσ εταιρικόσ 
φορολογικόσ ςυντελεςτισ. Θ τιμαρικμικι αναπροςαρμογι, με ζτοσ ζναρξθσ υπολογιςμοφ το 1994, 
εξαιρείται του φόρου. Ρρόςωπα που δεν είναι κάτοικοι του Ιςραιλ για φορολογικοφσ λόγουσ εξαιροφνται 
από τθ φορολογία κεφαλαιακϊν κερδϊν ι από τα κζρδθ που αποκόμιςαν από ςυναλλαγζσ ςε μετοχζσ ςτο 
χρθματιςτιριο του ΤΕΛ ΑΒΙΒ κακϊσ και τα κζρδθ που προιλκαν από ςυναλλαγζσ ςε μετοχζσ Ιςραθλινϊν 
εταιριϊν ςε αλλοδαπά χρθματιςτιρια, εκτόσ και αν τα κζρδθ αυτά είναι καταβλθτζα ςε νομικό πρόςωπο 
που εδρεφει ςτο Ιςραιλ. Μθ κάτοικοι, επίςθσ, εξαιροφνται από τθ φορολόγθςθ κεφαλαιακϊν κερδϊν που 
προζρχονται από τα κζρδθ που διανεμικθκαν από μθ Ιςραθλινι Εταιρία,  εφόςον θ Ιςραθλινι Εταιρία ζχει 
καταταχκεί ςτθν κατθγορία «Εταιρία εντάςεωσ Ε&Α». 
 
Τα κζρδθ που προιλκαν από ςυναλλαγζσ επί τίτλων ςε ιςραθλινζσ ι ςε ελεγχόμενεσ από Ιςραθλινοφσ 
εταιρίεσ, μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2009, επίςθσ εξαιροφνται από τθ φορολόγθςθ κεφαλαιακϊν κερδϊν για 
μθ κατοίκουσ, αςχζτωσ τθσ φπαρξθσ και των προβλζψεων τθσ ςχετικισ διεκνοφσ φορολογικισ ςυμβάςεωσ. 
Εντοφτοισ, θ απαλλαγι δεν ιςχφει ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
1. Εταιρίεσ, των οποίων τα κφρια περιουςιακά ςτοιχεία είναι κυρίωσ ακίνθτα. 
2. Οι μετοχζσ πωλικθκαν ι  αποκτικθκαν από ζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ, ςτο οποίο επιβάλλεται 
ετεροχρονιςμζνθ φορολόγθςθ. 
3. Οι μετοχζσ διακρατικθκαν από μία εταιρικι οντότθτα.  
 
IV. Φόροσ Υπεραξίασ τθσ πραγματικισ περιουςίασ (betterment levy) 
Πταν μια επιχείρθςθ ι φυςικό πρόςωπο πωλεί  πραγματικά περιουςιακά ςτοιχεία, ο κανονικόσ εταιρικόσ 
φορολογικόσ ςυντελεςτισ τθσ θμερομθνίασ ςυναλλαγισ εφαρμόηεται και ςτο ποςό τθσ υπεραξίασ, που 
προκφπτει ςτθν περιουςία από τθν αρχικι τιμι κτιςθσ και τθν τιμι πϊλθςθσ και ο οποίοσ ανζρχεται ςτο 
ίδιο φψοσ με τον εταιρικό φόρο. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ οι δθμοτικζσ αρχζσ μποροφν να επιβάλουν 
ξεχωριςτό φόρο υπεραξίασ φψουσ 50%  ςτα κζρδθ που προκφπτουν από τθν ακίνθτθ περιουςία, τα οποία 
και απορρζουν άμεςα από δράςεισ και ζργα που εκτζλεςε θ δθμοτικι αρχι. 
 
V. Ζκπτωςθ αλλοδαποφ φόρου 
 Το Ιςραιλ χορθγεί μια άμεςθ ζκπτωςθ φόρου ςτουσ αλλοδαποφσ φόρουσ που πλθρϊνονται ςτο ειςόδθμα 
που παράγεται ζξω από το Ιςραιλ,  ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δίδεται μία ζμμεςθ ζκπτωςθ φόρου. 
 
VI. Φόροσ επί του ςυνολικοφ μιςκοφ 
Ο φόροσ επί του ςυνολικοφ μιςκοφ  επιβάλλεται μόνο ςτισ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ – non-profit 
organizations (ςε ζνα ποςοςτό 7.5% επί των αμοιβϊν) και ςε οριςμζνα Χρθματοοικονομικά Ιδρφματα, 
φψουσ 17%. 
 
VIΙ. Φόροσ κτιςεωσ ακίνθτων  
Γενικά, ζνασ φόροσ αποκτιςεωσ 8% επιβάλλεται ςτον αγοραςτι τθσ ακινιτου ιδιοκτθςίασ ςτο Ιςραιλ, μζχρι 
τθν αξία των 4,967,445 NIS και 10% για ςυμβόλαια, μεγαλφτερα από αυτό το ποςό. Στθν περίπτωςθ 
αποκτιςεωσ κατοικίασ, ο φόροσ κυμαίνεται προοδευτικά, μεταξφ του 0-10%. Δεν υφίςταται  φόροσ 
κλθρονομίασ. 
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Ιδιοκτιτεσ τριϊν ι περιςςοτζρων κατοικιϊν/διαμεριςμάτων υπόκεινται ςε φόρο κατοχισ πολλϊν 
διαμεριςμάτων (multi-appartments tax), από τον οποίο μποροφν να εξαιρεκοφν μζχρι δφο διαμερίςματα 
και το ανϊτατο φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε 18.000 NIS. 
 
Επίςθσ, τα δθμοτικά τζλθ (δθμοτικοί φόροι) διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

Τοποκεςία Ο μζςοσ Δθμοτικόσ Φόροσ για Βιομθχανικζσ 
(Καταςκευαςτικζσ) Ρεριοχζσ ανζρχεται ςε 

(NIS/τ.μ κάκε ζτοσ) 

Ashdod (Νότιο Ιςραιλ) 62.39 

Beer Sheva (Νότιο Ιςραιλ) 49.03 

Haifa – Ρεριοχι 1(Βόρειο Ιςραιλ) 123.80 

Haifa – Ρεριοχι 2 (Βόρειο Ιςραιλ) 113.09 

Haifa – Ρεριοχι 3 (Βόρειο Ιςραιλ) 78.21 

Herzliya (Κεντρικό Ιςραιλ) 123.53 

Jerusalem – Ρεριοχι 1 (Κεντρικό Ιςραιλ) 145.22 

0Jerusalem – Ρεριοχι 2 (Κεντρικό Ιςραιλ) 107.75 

Karmiel (Βόρειο Ιςραιλ) 42.55 

Omer (Νότιο Ιςραιλ) 87.87 

Tel Aviv (Κεντρικό Ιςραιλ) 84.00 

Tiberias (Βόρειο Ιςραιλ) 27.28 

Yerucham (Νότιο Ιςραιλ) 57.98 

 
VIII. Ετιςια  επιςτροφι φόρου 
Το ιςραθλινό φορολογικό ζτοσ αρχίηει τον Iανουάριο. Οι φορολογοφμενοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ 
για μια διαφορετικι δομι φορολογικοφ ζτουσ, εντοφτοισ, τζτοια αιτιματα εγκρίνονται μόνο ςε ειδικζσ 
περιςτάςεισ. 
 
Οι εταιρίεσ υποβάλουν αίτθμα επιςτροφισ φόρου, πζντε μινεσ πριν από τθ λιξθ του φορολογικοφ ζτουσ. 
Κάκε εταιρία  ι όμιλοσ εταιριϊν χρειάηεται να υποβάλει ξεχωριςτά ςχετικό αίτθμα για τθν επιςτροφι 
φόρου. Οι φορολογικζσ αρχζσ κακορίηουν προκαταβολζσ φόρου, που οριςμζνοι φορολογοφμενοι κα 
πρζπει να καταβάλουν ςφμφωνα με το μθνιαίο κφκλο εργαςιϊν τουσ. Ρρόςτιμα επιβάλλονται, εάν οι 
προκαταβολικζσ πλθρωμζσ είναι εκπρόςκεςμεσ ι εάν τα αιτιματα επιςτροφισ φόρου υποβλθκοφν 
εκπρόκεςμα. Κάκε κακυςτεροφμενθ καταβολι φόρου επιβαρφνεται με 4% επιτόκιο το οποίο 
αποπλθρϊνεται ςτο ακζραιο. 
 
IX. Συμβολι εργοδοτϊν ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ εργαηομζνων και τθν αςφάλεια υγείασ 
Οι εργοδότεσ πρζπει να ςυμβάλουν με ζνα ςτακερό ποςοςτό του κακοριςμζνου μιςκοφ του υπαλλιλου 
ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ και ςτθν αςφάλιςθ υγείασ. Θ κοινωνικι αςφάλιςθ ςτο Ιςραιλ καλείται «Εκνικι 
Αςφάλιςθ». Το Κδρυμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ παρζχει ςε κατοίκουσ του Ιςραιλ ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν 
που χρθματοδοτοφνται από τισ εκνικζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των εργοδοτϊν και των εργαηομζνων. Ολοι 



Πρεσβεία της Ελλάδος στο Σελ Αβίβ]  ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ ΣΟ ΙΡΑΗΛ 2022 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων   

 

 
 29 

οι κάτοικοι του Ιςραιλ δικαιοφνται, βάςει του νόμου, υγειονομικι κάλυψθ και ωσ εκ τοφτου απαιτείται να 
καταβάλουν αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, το φψοσ των οποίων κακορίηεται από τθ φφςθ τθσ εργαςίασ και το 
φψοσ των αποδοχϊν. Το κράτοσ του Ιςραιλ ευκφνεται για τθ χρθματοδότθςθ και τθν επιχοριγθςθ αυτϊν 
των υπθρεςιϊν.  
 

Γ.5. Δαςμοί - Δαςμολόγιο 
 
Βλ. Β.1.6 
 
Θ αδαςμολόγθτθ ειςαγωγι Free Import Order 5774-2014 (εφεξισ: FIO) προβλζπεται από νομοκεςία που 
ενοποιεί τισ τεχνικζσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ για οριςμζνα ειςαγόμενα προϊόντα κατά τθν αποδζςμευςι 
τουσ από το τελωνείο.Ο δαςμόσ και ο φόροσ αγοράσ για κάκε τελωνειακό είδοσ κακορίηονται ςε ξεχωριςτό 
νομοκετικό πλαίςιο. Το θλεκτρονικό ςφςτθμα τιμολογίων ενςωματϊνει φορολογικζσ, κανονιςτικζσ και 
τεχνικζσ απαιτιςεισ, αναηιτθςθ ανά λζξθ, τελωνειακό είδοσ κ.λπ. 
 
Θ FIO κεςπίςτθκε δυνάμει του διατάγματοσ ειςαγωγισ και εξαγωγισ *νζα ζκδοςθ+, 5739-1979. Το διάταγμα 
ορίηει ότι κάκε προϊόν που ειςάγεται ςτο Ιςραιλ απαιτεί άδεια ι ειδικι απόφαςθ. Θ FIO επιτρζπει ςε 
οποιοδιποτε άτομο να ειςάγει προϊόντα ελεφκερα, εκτόσ από τα προϊόντα που κακορίηονται ςτα 
παραρτιματα 1 και 2 τθσ FIO. Ειδικότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα, όπου υπάρχει και ο εν λόγω νόμοσ 
ςτθν εβραϊκι https://www.gov.il/en/departments/guides/import_guide_beginners 
 
Γενικά, οι άδειεσ ι οι εγκρίςεισ δεν είναι απαραίτθτεσ για τθν ελεφκερθ ειςαγωγι, εκτόσ εάν θ Εντολι 
Δωρεάν Ειςαγωγισ ορίηει διαφορετικά (ςτιλθ Β ςτα Ρρογράμματα 1 και 2 του FIO). 
 
Θ δωρεάν παραγγελία ειςαγωγισ περιλαμβάνει ςχεδόν όλουσ τουσ ειδικοφσ όρουσ ι / και τισ απαιτιςεισ 
αδειοδότθςθσ που ιςχφουν για τθν ειςαγωγι. Ωςτόςο, οριςμζνεσ από τισ απαιτιςεισ που κεςπίηονται από 
άλλεσ διατάξεισ  δεν ζχουν ακόμθ ςυμπεριλθφκεί ςτθν Εντολι. Επομζνωσ, ενδζχεται να υπάρχει απαίτθςθ 
άδειασ για ειςαγωγι ςφμφωνα με ζναν οριςμζνο νόμο που δεν εμφανίηεται ςτθν Εντολι Δωρεάν 
Ειςαγωγισ. 
Αναφορικά με τθ δαςμολογικι επιβάρυνςθ ςυγκεκριμζνων προϊόντων, ςθμειϊνονται τα βιματα 
απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ και διευκόλυνςθσ των ειςαγωγϊν ςτα οποία προζβθ θ ιςραθλινι κυβζρνθςθ.  
 
Ριο ςυγκεκριμζνα: 

-Ο Ι/Υπουργόσ Οικονομικϊν Avigdor Liberman υπζγραψε ςτισ 19.9 απόφαςθ κατάργθςθσ των ειςαγωγικϊν 
δαςμϊν για φρζςκα, κατεψυγμζνα και επεξεργαςμζνα ιχκυθρά. Θ απόφαςθ είναι άμεςθσ ιςχφοσ για 
οριςμζνεσ κατθγορίεσ ιχκυθρϊν, ενϊ για άλλεσ κα ιςχφςει ςταδιακά. Θ 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. 
 
- Οι Υπουργοί Οικονομικϊν και Γεωργίασ του Ιςραιλ Avigdor Lieberman και Oded Forer υπζγραψαν τον 
Δεκζμβριο του του 2021 Κοινι Απόφαςθ (με άμεςθ ιςχφ) περί πλιρουσ δαςμολογικισ απαλλαγισ  

oριςμζνων γαλακτοκομικϊν και τυροκομικϊν προϊόντων και αφξθςθσ των ποςοςτϊςεων δαςμολογικισ 
ατζλειασ (duty free quotas) για ςκλθρά τυροκομικά προϊόντα.   
Σφμφωνα με τθν αρχικι ανακοίνωςθ, καταργείται πάςθσ φφςεωσ δαςμολογικι επιβάρυνςθ ςε γιαοφρτια, 
γαλακτοκομικά εδζςματα και τυριά με περιεκτικότθτα ςε λιπαρά ζωσ 5%. Ραράλλθλα, αυξάνονται οι 
ποςοςτϊςεισ δαςμολογικισ ατζλειασ (duty free quotas) κατά 5.000 τόνουσ για τα υπαγόμενα ςε αυτζσ 
ςκλθρά τυροκομικά προϊόντα.  
Σφμφωνα με το ιςραθλινό Υπουργείο Οικονομικϊν, θ απόφαςθ ευκυγραμμίηει το Ιςραιλ με τισ ςυςτάςεισ 
του ΟΟΣΑ για ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ, ενϊ «εξακολουκεί να 

https://www.gov.il/en/departments/guides/import_guide_beginners
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προςτατεφει τθν τοπικι αγροτικι οικονομία». Τονίηεται ότι για τθν εφαρμογι τθσ νζασ πολιτικισ υπιρξε 
ςυμφωνία ειδικϊν και ςτα δφο ςυναρμόδια Υπουργεία.  

 
Γ.6 Ειδικζσ Οικονομικζσ ηϊνεσ (FTZ) 
 
Δεν υπάρχουν ειδικζσ οικονομικζσ ηϊνεσ κακϊσ οι ςχετικζσ διατάξεισ ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ αφοροφν όλθ τθν επικράτεια του Ιςραιλ. Μάλιςτα το 2019 καταργικθκαν διατάξεισ υπζρ 
ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων προκειμζνου να ενιαιοποιθκεί θ ανάλυψθ οικνομικισ δραςτθριότθτασ 
ςε όλθ τθν περιφζρεια του Ιςραιλ. 
 

Δ. ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Δ.1 Αναπτυξιακόσ Νόμοσ - Κίνθτρα Επενδφςεων 

 

Σφμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο, από το 2010 ιςχφουν νζα κριτιρια επιλεξιμότθτασ για τθν ενίςχυςθ των  
επενδφςεων. 
 
Ειδικότερα: 
Οι επιχορθγιςεισ  χορθγοφνται μζχρι 20% του ποςοφ τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ ςτα πάγια ενεργθτικά, του 
εξοπλιςμοφ παραγωγισ ι των εγκαταςτάςεων. Για τισ επενδφςεισ ςτθν περιοχι Negev ςτο νότιο Ιςραιλ, 
δφναται να δοκεί μια επιπρόςκετθ ενίςχυςθ, μζχρι 10%. 
 
Ι.Ρροχποκζςεισ υπαγωγισ ςε πρόγραμμα επιδοτιςεων 
Τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ που πρζπει να ικανοποιοφνται είναι τα ακόλουκα: 
 • Θ επιχείρθςθ πρζπει να είναι βιομθχανικι και εγγεγραμμζνθ ςτο μθτρϊο εταιρειϊν  του Ιςραιλ. 
• Θ επιχείρθςθ πρζπει να  πραγματοποιεί εξαγωγζσ (25% των πωλιςεϊν τθσ να προζρχονται από τισ 
εξαγωγζσ), εκτόσ από τισ επιχειριςεισ βιοτεχνολογίασ και νανοτεχνολογίασ.  
• Οι εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να βρίςκονται ςτθν οριηόμενθ εκνικι περιοχι προτεραιότθτασ.  
• Θ επιχείρθςθ δεν πρζπει να ανικει ςτον κλάδο παροχισ υπθρεςιϊν, τθν αγροτικι βιομθχανία, τθ 
βιομθχανία ςυςτθμάτων ψφξεωσ, τα ορυχεία και τον κλάδο του φυςικοφ αερίου. 
• Θ επιχείρθςθ δεν πρζπει να ζχει υποβάλλει ταυτόχρονα αίτθςθ για χοριγθςθ επιδοτιςεωσ για 
προγράμματα επιδότθςθσ απαςχόλθςθσ. 
 
II.Ρροχποκζςεισ υπαγωγισ ςε πρόγραμμα φοροαπαλλαγϊν (αφορά επιχειριςεισ προτεραιότθτασ  ι 
Εταιρίεσ εντάςεωσ Ε&Α)  
•Θ επιχείρθςθ πρζπει να πραγματοποιεί εξαγωγζσ (25% των πωλιςεων να προζρχονται από τθν εξαγωγι 
των προϊόντων τθσ),  
•Οι φοροαπαλλαγζσ πρζπει να εγκρικοφν από τθ Φορολογικι Αρχι. 
Ειδικότερα: 
 
Επιλεξιμότθτα Eπιχειριςεων Ειδικισ Ρροτεραιότθτασ  
-Τα ςυνολικά ετιςια ζςοδα ςτο Ιςραιλ να ανζρχονται ι να υπερβαίνουν τα ΝΙS 1.5 δισ (περίπου 375 
εκατομμφριο Δολ. ΘΡΑ).  
-Ο ςυνδυαςμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν να ανζρχεται ςτα ΝIS 20 δισ ( 5 δισ Δολ ΘΡΑ). 
-Το επιχειρθματικό ςχζδιο να καλφπτει τουλάχιςτον, ζνα από τα ακόλουκα κριτιρια: 
Επζνδυςθ ςτον παραγωγικό εξοπλιςμό, για  περίοδο τριϊν ετϊν, τουλάχιςτον τθσ τάξθσ των ΝΙS 800 εκ. 
(200 εκ. Δολ ΘΡΑ) ςτο κεντρικό Ιςραιλ ι των ΝIS 400 εκ. (100 εκ. Δολ ΘΡΑ) ςε εκνικι περιοχι 
προτεραιότθτασ.  
-Επζνδυςθ ςτθν Ε&Α, τουλάχιςτον  ΝIS 150 εκ. (37,5 εκ. Δολ ΘΡΑ) ςτο κεντρικό Ιςραιλ ι ΝIS 100 εκ. ( 25 εκ. 
Δολ ΘΡΑ) ςε  εκνικι περιοχι προτεραιότθτασ. 
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-Απαςχόλθςθ τουλάχιςτον 500 υπαλλιλων ςτο κεντρικό Ιςραιλ ι 250 υπαλλιλων ςε  εκνικι περιοχι 
προτεραιότθτασ. 
 
Ζγκριςθ   
-Θ Επιτροπι ελζγχει και εγγράφωσ βεβαιϊνει ότι το ςυγκεκριμζνο επενδυτικό ςχζδιο αναμζνεται να ζχει 
κετικζσ ςυνζπειεσ ςτθν Ιςρ/οικονομία. Αποτζλεςμα τθσ ζγκριςθσ, είναι θ χοριγθςθ φοροαπαλλαγϊν 
(μειωμζνοσ εταιρικόσ φόροσ ι μειωμζνοσ φόροσ ςτα μερίςματα). 
Ειδικότερα: 
A. Eπιχειριςεισ Ρροτεραιότθτασ: 
-Eταιρίεσ που εδρεφουν ςε περιοχζσ εκνικισ προτεραιότθτασ επιβαρφνονται με εταιρικό φόρο 9% 
-Εταιρίεσ που εδρεφουν ςτο Κεντρικό Ιςραιλ, επιβαρφνονται με εταιρικό φόρο 15% 
-Ο φόροσ επί των μεριςμάτων ανζρχεται ςε 20% 
-Ρροβλζπεται εμπροςκοβαρισ απόςβεςθ εξόδων (accelerated depreciation) 
B.Ειδικζσ Επιχειριςεισ Ρροτεραιότθτασ 
-Eταιρίεσ που εδρεφουν ςε περιοχζσ εκνικισ προτεραιότθτασ επιβαρφνονται με εταιρικό φόρο 5% 
-Εταιρίεσ που εδρεφουν ςτο Κεντρικό Ιςραιλ, επιβαρφνονται με εταιρικό φόρο 8% 
-Ο φόροσ επί των μεριςμάτων ανζρχεται ςε 15% 
-Ρροβλζπεται εμπροςκοβαρισ απόςβεςθ εξόδων (accelerated depreciation) 
 

III.ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 

Θ Αρχι Καινοτομίασ του  Υπουργείου Οικονομίασ είναι αρμόδια  από το νόμο για τθν ενκάρρυνςθ τθσ 
βιομθχανικισ ζρευνασ και  διαχειρίηεται τα  προγράμματα επιχοριγθςθσ  ςυμμετζχοντασ, παράλλθλα,  ςτθν 
επιτροπι ζγκριςθσ των φοροαπαλλαγϊν. 

IV.Ρρογράμματα επιχοριγθςθσ Βιομθχανικισ Ε&Α 

-Το Ταμείο Ε&Α 

Το Ταμείο Ε&Α είναι το κφριο όργανο του νομοκετικοφ πλαιςίου Ε&Α. Το Ταμείο παρζχει  οικονομικζσ 
επιχορθγιςεισ 20%-50% των εγκεκριμζνων προγραμμάτων Ε&Α. Οι περιοχζσ που υποδεικνφονται ωσ NPRs 
(Ρεριοχζσ Εκνικισ Ρροτεραιότθτασ), μποροφν να  διεκδικιςουν ενιςχφςεισ  που μποροφν να ανζλκουν 
μζχρι και ςτο 60% τθσ επζνδυςθσ. Μια επιχείρθςθ που υποςτθρίηεται από αυτό το πρόγραμμα  
υποχρεϊνεται να καταβάλλει δικαιϊματα (ROYALTIES), όταν επιτυγχάνεται θ εμπορικι αξιοποίθςθ τθσ 
καινοτομίασ. 

-Κζντρα Μεγάλων Εταιριϊν Ε&Α ςτθν Ρεριφζρεια του Ιςραιλ 

Στόχοσ είναι οι ιςραθλινζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να ιδρφςουν ζνα κζντρο Ε&Α ςτθν περιφζρεια του 
Ιςραιλ με ετιςιεσ πωλιςεισ, άνω των 100 εκ.USD,  να λαμβάνουν για περίοδο 24-36 μθνϊν, χρθματοδοτικι  
υποςτιριξθ, φψουσ, 65%-75%  τθσ  δαπάνθσ των κζντρων Ε&Α.  Εάν το πρόγραμμα είναι κερδοφόρο, οι 
επιχειριςεισ πλθρϊνουν δικαιϊματα  (ROYALTIES). 

-Γενικό πρόγραμμα Ε & Α (Υποςτιριξθ μακροπρόκεςμθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ) 

Οι εταιρείεσ-ςτόχοι είναι ιςραθλινζσ εταιρείεσ με ετιςιεσ πωλιςεισ άνω των 100 εκ. USD που απαςχολοφν 
άνω των 200 υπαλλιλων ςτθν Ε & Α. Εναλλακτικά, απαιτείται προχπολογιςμόσ Ε & Α, που να υπερβαίνει τα 
20 εκ.USD. Eταιρείεσ που κα υπαχκοφν ςτο πρόγραμμα  κα λάβουν χρθματοδοτικι ςτιριξθ ζωσ και 50% 
των δαπανϊν Ε & Α. Δεν υπάρχει απαίτθςθ καταβολισ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (royalties). 
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V.Διεκνισ ςυνεργαςία ςτθν Ε & Α 

Ρλαίςιο Διεκνοφσ Συνεργαςία Ε & Α για Επιχειριςεισ 

Ρρόκειται για πρωτοποριακό πρόγραμμα που αποςκοπεί ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
πολυεκνικϊν (MNC)  και νεοφυϊν επιχειριςεων ςτο Ιςραιλ, και ςκοπό ζχει τθν ανάπτυξθ των μεταξφ τουσ 
ςυνεργειϊν.  

Στο πλαίςιο αυτό, τόςο θ Ιςρ/Αχι Καινοτομίασ (Ιnnovation Authority – IA - πρϊθν Office of Chief Scientist – 
OCS) όςο και θ πολυεκνικι επιχείρθςθ (MNC) δεςμεφονται να επενδφςουν, εξίςου, ςε προεπιλεγμζνα ζργα 
Ε & Α, που διεξάγονται από κοινοφ. Θ πολυεκνικι επιχείρθςθ (MNC)  μπορεί να επενδφςει ςτο κεφάλαιο ι / 
και ςε είδοσ (εγκαταςτάςεισ, τεχνολογικι κακοδιγθςθ, εξοπλιςμό, χριςθ εργαςτθρίων, λογιςμικό, άδειεσ,  
κ.λπ.). Οι επιλζξιμεσ πολυεκνικζσ (MNC’s) πρζπει να ζχουν ετιςια ζςοδα άνω των 2 δισ USD, ςθμαντικζσ 
επενδφςεισ ςτθν Ε & Α και παγκόςμια παρουςία. Μζχρι ςιμερα, πάνω από 40 εταιρείεσ ζχουν 
προςχωριςει ςτο πρόγραμμα. H ςυμμετζχουςα πολυεκνικι επιχείρθςθ (MNC) δεν υποχρεοφται να 
πλθρϊςει δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (royalties) 

VI. Ρρόγραμμα πολυεκνικϊν εταιρειϊν 

-Κζντρα Ραραδοςιακισ Βιομθχανίασ 

Οι εταιρείεσ-ςτόχοι είναι ιςραθλινζσ εταιρείεσ και πολυεκνικζσ (MNC’s) που ςυνεργάηονται ςε ζνα ζργο Ε & 
Α. Θ πολυεκνικι επιχείρθςθ (MNC) πρζπει να ζχει ετιςιεσ πωλιςεισ, άνω των 2,5 δισ USD και πρζπει να 
προζρχεται από το χϊρο τθσ παραδοςιακισ/μεςαίου επιπζδου τεχνολογίασ. Ο ιςραθλινόσ εταίροσ τθσ 
πολυεκνικισ πρζπει να είναι ιςραθλινι εταιρία ι ακαδθμαϊκό ίδρυμα. Θ οικονομικι ςτιριξθ για τισ 
επιλεγμζνεσ εταιρείεσ διαφζρει ανάλογα με το ζργο (project). Δεν υπάρχει απαίτθςθ καταβολισ 
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (royalties). 

-Συνεργαςία με χϊρεσ και περιφζρειεσ 

Το Ιςραιλ ζχει εκτεταμζνθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ Ε & Α  με διάφορεσ χϊρεσ και περιφζρειεσ. 

-Διμερι Ταμεία 

Το Ιςραιλ διακζτει 4 διμερι ταμεία χρθματοδότθςθσ Eπενδφςεων με τισ ακόλουκεσ χϊρεσ: ΘΡΑ, Καναδά, 
Κορζα και Σιγκαποφρθ. Στο πλαίςιο αυτό, οι δφο χϊρεσ ςυνειςφζρουν ζνα προκακοριςμζνο ποςό ςτο 
διμερζσ ταμείο που προορίηεται για τθν  υποςτιριξθ κοινϊν  ςχεδίων. 

VII.Διεκνισ Βιομθχανικι Συνεργαςία ςτθν Ε & Α 

-Ρρογράμματα 

Το Ιςραιλ ζχει ςυνάψει περιςςότερα από 40 διμερι βιομθχανικά προγράμματα υποςτιριξθσ τθσ Ε & Α ςε 
ολόκλθρο τον κόςμο. Τα προγράμματα ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ Ιςραθλινϊν και ξζνων 
εταιρειϊν και αποςκοποφν ςτθν εξεφρεςθ ενόσ κατάλλθλου εταίρου παρζχοντασ οικονομικι υποςτιριξθ 
ζωσ και 50% του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ζργου. Τα περιςςότερα από τα βιομθχανικά 
προγράμματα ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ Ε & Α εφαρμόηονται από τθν ΙΑ. 
 
-Ρρογράμματα Ε & Α τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
Το Ιςραιλ ςυμμετζχει επίςθσ ενεργά ςε πολλά πολυεκνικά και ευρωπαϊκά προγραμμάτα  Ε & Α. 
Ρροτεινόμενα προγράμματα ςε αυτό το πλαίςιο είναι τα ακόλουκα: Eco-Innovera, FetFlagships EraNets, M-
ERA. NET, MANUNET II, ERA-NET, ΤRANSPORT ΙΙΙ, Era-Net RUS, ENIAC, Ambient Assisted Living (AAL), 
EUROSTARS. Τα προγράμματα τα διαχειρίηεται θ  ISERD. 



Πρεσβεία της Ελλάδος στο Σελ Αβίβ]  ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ ΣΟ ΙΡΑΗΛ 2022 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων   

 

 
 33 

 
-MAGNET (Συνεργαςία Ε&Α Βιομθχανίασ και Ακαδθμαϊκϊν Ιδρυμάτων). 
Ρρόκειται για ομάδα προγραμμάτων που απευκφνεται ςε βιομθχανικζσ εταιρίεσ που ςυνεργάηονται με τα 
ακαδθμαϊκά ιδρφματα ςε βάςθ μακροπρόκεςμθσ ανάπτυξθσ τθσ Ε & Α. Πςεσ εταιρίεσ πλθροφν τα κριτιρια 
μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για επιχορθγιςεισ που καλφπτουν ζωσ και το 66% του προχπολογιςμοφ του 
ζργου Ε & Α, και μζχρι το 80% του προχπολογιςμοφ Ε & Α ςε ερευνθτικό ίδρυμα. Ζνα ζργο MAGNET 
ςυνικωσ εγκρίνεται για περίοδο 3 ετϊν με δυνατότθτα χρονικισ επζκταςθσ από 1 ζωσ 3 ζτθ. 
Ειδικότερα,τα προγράμματα MAGNET περιλαμβάνουν: 

-Κοινοπραξίεσ του Ρρογράμματοσ MAGNET  
Το πρόγραμμα υποςτθρίηει το ςχθματιςμό κοινοπραξιϊν που αποτελοφνται από βιομθχανικζσ εταιρείεσ και 
ακαδθμαϊκά ιδρυμάτα, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν από κοινοφ ςτθν ανάπτυξθ  νζων τεχνολογιϊν. Οι 
βιομθχανικζσ εταιρείεσ επιχορθγοφνται μζχρι και το 66% του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του 
προγράμματοσ, ενϊ τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα επιδοτοφνται ζωσ και το 100%. Θ διάρκεια μιασ κοινοπραξίασ 
MAGNET είναι 3-5 χρόνια. Δεν απαιτείται καταβολι δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (royalties). 
 
-MAGNETON  
Το πρόγραμμα αυτό προωκεί τθ μεταφορά τεχνολογίασ από τον ακαδθμαϊκό κόςμο ςτθ βιομθχανία. Το 
πρόγραμμα προορίηεται για ιςραθλινζσ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να αποκτιςουν νζεσ 
τεχνολογίεσ, ςαν αποτζλεςμα τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ και για ακαδθμαϊκά ιδρφματα που επικυμοφν να 
διεξάγουν εφαρμοςμζνθ  ζρευνα, ςε ςυνεργαςία με βιομθχανικι εταιρία. Οι επιλζξιμοι εταίροι του 
προγράμματοσ  λάμβάνουν επιχοριγθςθ, μζχρι 66% του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. Δεν απαιτείται 
καταβολι δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (royalties). 
 
-Nofar 
Βιομθχανικζσ Εφαρμογζσ  τθσ Ακαδθμαϊκισ Ζρευνασ  
Το πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί για να γεφυρϊςει το υφιςτάμενο κενό, που υπάρχει ςτα ακαδθμαϊκά 
ιδρφματα μεταξφ τθσ παραγωγισ και τθσ τεχνολογίασ κακϊσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τισ ανάγκεσ τθσ 
βιομθχανίασ. Ο ςτόχοσ αυτόσ επιτυγχάνεται με τθν υποςτιριξθ τθσ  εφαρμοςμζνθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ. 
Απευκφνεται ςε ακαδθμαϊκζσ ομάδεσ ζρευνασ που είναι ακόμα ςε αρχικό ςτάδιο, επομζνωσ, δεν είναι ςε 
κζςθ να λαμβάνουν ςτιριξθ ςτο πλαίςιο άλλων προγραμμάτων τθσ ΙΑ. Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ 
επωφελοφνται από τθ δυνατότθτα να κατευκφνουν τθν ακαδθμαϊκι ζρευνα ςε τομείσ που ςτθ ςυνζχεια 
μποροφν να τθν αξιοποιιςουν. Το ερευνθτικό ίδρυμα δικαιοφται επιχοριγθςθ, μζχρι το 90% του 
εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ (μζγιςτο προχπολογιςμό 500.000 ΝIS - περίπου. 125.000 USD). Το χρονικό 
πλαίςιο υποςτιριξθσ είναι 12 μινεσ (με δυνατότθτα επζκταςθσ 3 μθνϊν). Θ εταιρεία υποχρεοφται να 
χρθματοδοτιςει το 10% τθσ του κόςτουσ του ζργου. 

-Τεχνολογικζσ Θερμοκοιτίδεσ 
Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι θ μεταμόρφωςθ καινοτόμων τεχνολογικϊν ιδεϊν 
ςτο αρχικό και υψθλοφ κινδφνου ςτάδιο, με ςτόχο τθ μετατροπι τουσ ςε βιϊςιμεσ νεοφυείσ επιχειριςεισ, 
ικανζσ να ςυγκεντρϊςουν χριματα και να λειτουργοφν με τα δικά τουσ χρθματικά μζςα. Για περίοδο 2 ζωσ 
3 ετϊν, το πρόγραμμα παρζχει ςε επιλεξιμεσ εταιρείεσ πλιρθ οικονομικι υποςτιριξθ (περίπου 500.000-
750.000 δολάρια ΘΡΑ) που πρζπει να επιςτραφοφν ςτθν κυβζρνθςθ μόνο, μετά τθν ζναρξθ πωλιςεων των 
προϊόντων τθσ εταιρίασ. Θ κερμοκοιτίδα λειτουργεί από κάτοχο αδείασ που επιλζχκθκε και εγκρίκθκε από 
τθν αρμόδια επιτροπι τθσ ΙΑ. Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ τθσ Τεχνολογικισ Θερμοκοιτίδασ επενδφει, μόνο το 15% 
του προχπολογιςμοφ του προγράμματοσ (το κράτοσ επενδφει τα υπόλοιπα 85%) και λαμβάνει ωσ 
αντάλλαγμα το 50% των μετοχϊν των εταιριϊν τθσ κερμοκοιτίδασ. 
 
-Τομεακά προγράμματα 
Θ ΙΑ προςφζρει πρόςκετα προγράμματα υποςτιριξθσ ςε τομείσ με δυναμικι ανάπτυξθ: Cyber, 
Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ, Bιο-επιςτιμεσ, Εναλλακτικά Καφςιμα,  Διαςτθμικζσ Τεχνολογίεσ, 
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Τεχνολογίεσ Διπλισ Χριςθσ (ςτρατιωτικισ & και εμπορικισ) και Aγροτεχνολογία. Αυτά τα προγράμματα 
προςφζρουν υποςτιριξθ ςε επιχειριςεισ και επενδυτζσ που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. 
 
-Ο νόμοσ περί Επιχειρθματικϊν Αγγζλων(Business Angels)  
Ο εν λόγω νόμοσ, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ για πρϊτθ φορά το 2010 και τροποποιικθκε το 2016, παρζχει 
φορολογικά οφζλθ ςε μεμονωμζνουσ επιχειρθματίεσ που επενδφουν ςε ιςραθλινζσ εταιρείεσ ςτο αρχικό 
ςτάδιο Ε & Α (seed). Στόχοσ είναι να αυξθκοφν οι διακζςιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ για Ιςραθλινζσ 
εταιρείεσ ςε αρχικό ςτάδιο Ε & Α. Ο νόμοσ δίδει τθ δυνατότθτα φορολογικισ ζκπτωςθσ ςτισ επενδυτικζσ 
δαπάνεσ των ιδιωτϊν που επενδφουν ςτισ νεοφυείσ επιχειριςεισ. Επιλζξιμεσ εταιρείεσ είναι αυτζσ που 
πλθροφν οριςμζνα κριτιρια, όπωσ ιςραθλινζσ εταιρείεσ με ζξοδα Ε & Α που ανζρχονται, τουλάχιςτον, ςτο 
70% των ςυνολικϊν εξόδων τθσ εταιρείασ ςτο υπό εξζταςθ φορολογικό ζτοσ. Οι εταιρείεσ πρζπει να λάβουν 
ςχετικι βεβαίωςθ από τθν Αρχι Καινοτομίασ 
 
VII.Ρρογράμματα Επιχοριγθςθσ Απαςχόλθςθσ 
 Το Υπουργείο Οικονομίασ διακζτει αρκετά προγράμματα ενίςχυςθσ που αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ενςωμάτωςθσ των εργαηομζνων από μειονοτικοφσ πλθκυςμοφσ, πλθκυςμοφσ με χαμθλά ποςοςτά 
ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ κακϊσ και  πλθκυςμοφσ από Ρεριοχζσ Εκνικισ Ρροτεραιότθτασ (ΡΕΡ-
NPA’s). Θ ενίςχυςθ χορθγείται με τθ μορφι επιδοτιςεων ςτουσ μιςκοφσ των νζων υπαλλιλων για 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Τα προγράμματα απαςχόλθςθσ περιλαμβάνουν: 
 
 -Ειδικοφσ πλθκυςμοφσ  
Σκοπόσ είναι θ διευκόλυνςθ ζνταξθσ των πλθκυςμϊν με χαμθλά ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτο εργατικό 
δυναμικό, και ςυγκεκριμζνα: Υπερ-ορκόδοξεσ κοινότθτεσ, εκνικζσ μειονότθτεσ, άτομα με αναπθρίεσ  
μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ ι από τον τόπο κατοικίασ τουσ (ΡΕΡ-NPRs). 
 
-Κριτιρια Επιλογισ 
Οποιοδιποτε πρόςωπο επικυμεί να ξεκινιςει μια επιχείρθςθ, ι επεκτείνει μια υπάρχουςα, ςε 
οποιαδιποτε τοποκεςία  του Ιςραιλ και ο οποίοσ προτίκεται να προςλάβει εργαηόμενουσ από ειδικοφσ 
πλθκυςμοφσ.  
Επιπλζον, ο υποψιφιοσ πρζπει να απορροφιςει ζναν ελάχιςτο αρικμό νζων υπαλλιλων ειδικϊν 
πλθκυςμϊν (2 ζωσ 5 εργαηόμενοι, ανάλογα με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα) και επίςθσ να αμοίβει τουσ 
εργαηόμζνουσ, ςε ζνα ελάχιςτο επίπεδο, που κακορίηεται από το πρόγραμμα. 
 
-Μορφι ενίςχυςθσ 
Χορθγείται ενίςχυςθ για περίοδο, τουλάχιςτον 30 μθνϊν, υπό τισ ακόλουκεσ μορφζσ: 
• Στακερι ςυμμετοχι ωσ ποςοςτό του μιςκοφ των εργαηομζνων, επιλζξιμθσ ομάδοσ πλθκυςμοφ και για 
μθνιαίεσ αποδοχζσ που ανζρχονται, μζχρι του ποςοφ των 16.000 ΝΙS (περίπου 4.000 δολ. ΘΡΑ). 
• Το ποςοςτό ςυμμετοχισ κυμαίνεται μεταξφ 10% και 37,5%. Το φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ εξαρτάται από τον 
κοινωνικό προςδιοριςμό των εργαηομζνων κακϊσ και τθ γεωγραφικι περιοχι απαςχόλθςθσ των,  με 
προτίμθςθ ςτο ςυνδυαςμό και των δφο. 
• Το φψοσ τθσ ςυμμετοχισ μειϊνεται ςταδιακά με τθν πάροδο του χρόνου 

Δ.2 Κακεςτϊσ Ιδιωτικοποιιςεων 

 

Οι ιδιωτικοποιιςεισ δθμοςίων οργανιςμϊν και επιχειριςεων ακολουκοφν τθ διαδικαςία δθμόςιου 
διαγωνιςμοφ. Βαςικό πρόβλθμα είναι κυρίωσ θ ζλλειψθ τευχϊν τθσ προκιρυξθσ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα 
και όχι μονάχα ςτθν εβραϊκι, κακϊσ τοφτο δθμιουργεί προςκόμματα ςε πολλζσ φάςεισ τθσ προκαταρκτικισ 
διαδικαςίασ για ςυμμετοχι και εταιρειϊν από το εξωτερικό. Ωςτόςο θ πρακτικι που ακολουκοφν όλεσ οι 
αλλοδαπζσ εταιρείεσ είναι να ςυμμετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ με τθ ςυνδρομι θμεδαπϊν εταιρειϊν.  
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Δ.3 Ριςτολθπτικι ικανότθτα χϊρασ – Κίνδυνοι/ προοπτικζσ 

 

Το ιςραθλινό νόμιςμα εξακολουκεί να αποδεικνφει τθν ιςχυρι του κζςθ, θ οποία προφανϊσ ενιςχφεται από 
τα ολοζνα και κετικότερα αποτελζςματα τθσ ιςραθλινισ οικονομίασ. Θ ενίςχυςθ του ιςραθλινοφ 
νομίςματοσ (νζο ιςραθλινό ςζκελ - ΝΙS) ζναντι του δολαρίου κινικθκε ςε νζα ιςτορικά υψθλά επίπεδα 
(τουλάχιςτον από το 2008). Το γεγονόσ ότι θ Τράπεηα του Ιςραιλ αρνικθκε ςτο μεγαλφερο διάςτθμα του 
2021 να μεταβάλει τθν πολιτικι τθσ για να ανακόψει τθν ενίςχυςθ του ςεκζλ προςζδωςε περαιτζρω 
δυναμικι ςτο νόμιςμα, θ ιςχυροποίθςθ του οποίου πλθττε μεν τουσ εξαγωγείσ oριςμζνων προϊόντων, 
ςυμβάλει ωςτόςο ςτθν αφξθςθ των ςυναλλαγματικϊν διακεςίμων.  

 
Ραράλλθλα, τα βαςικά μακροοικονομικά ςτοιχεία του Ιςραιλ υποςτθρίηουν τθν πορεία ενόσ ιςχυροφ NIS. 
Το διαρκρωτικό πλεόναςμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν είναι ςτακερό. Θ ειςροι των άμεςων ξζνων 
επενδφςεων ςτο Ιςραιλ ςθμείωςε περαιτζρω αφξθςθ και το 2021 και ανιλκε ςε υψθλό όλων των εποχϊν 
ειδικϊσ ςτον κλάδο καινοτομικϊν επιχειριςεων και υψθλισ τεχνολογίασ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι 
ειςαγωγζσ ςτο Ιςραιλ μειϊκθκαν λόγω τθσ κρίςθσ (τθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ οικονομίασ), τθσ 
διακοπισ του εξερχόμενου τουριςμοφ από το Ιςραιλ και τθ ςθμαντικι πτϊςθ ςε διαδικτυακζσ αγορζσ από 
το εξωτερικό. 
 
Τα ςυναλλαγματικά αποκζματα του Ιςραιλ ςτα τζλθ του 2021 ανιλκαν ςε νζο ιςτορικό όλων των ετϊν 
ανερχόμενα 213 δις. δολ. Τα τελευταία χρόνια, τα κζρδθ από τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά υπερζβθςαν 
τα ζξοδα των λοιπϊν γνωςτϊν εργαλείων νομιςματικισ πολιτικισ. Θ τάςθ αυτι ξεκίνθςε να ζχει διακριτά 
χαρακτθριςτικά ιδθ από τα τζλθ του 2017, κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ του επιτοκίου μεταξφ του Ιςραιλ και 
των οικονομιϊν ςτισ οποίεσ επενδφονται τα αποκεματικά και λόγω τθσ αφξθςθσ των κερδϊν από μετοχζσ ςε 
άλλεσ χρθματαγορζσ.  
 
Θ διαρκισ ανατίμθςθ του NIS ζχει οδθγιςει ςε αφξθςθ του κόςτουσ των ιςραθλινϊν εξαγωγϊν (υπθρεςιϊν 
και προϊόντων) περίπου 7% τθν τελευταία διετία με αποτζλεςμα να διατυπϊνονται παράπονα από τουσ 
εγχϊριουσ παραγωγοφσ για τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ τουλάχιςτον ςυγκεκριμζνων επιπζδων 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ιςραθλινισ οικονομίασ, θ οποία επιφυλάςςει πλζον διαφορετικϊν ειδϊν ταχφτθτεσ 
για τουσ εγχϊριουσ παραγωγοφσ.  
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
Το Ιςραιλ ζχει υιοκετιςει τον Κϊδικα Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ και τθν GPA (Government 
Procurement Agreement). Βάςει του ιςραθλινοφ νόμου περί δθμοςίων ςυμβάςεων του 1993, ο Δθμόςιοσ 
Τομζασ του Ιςραιλ και οι κρατικζσ εταιρείεσ υποχρεοφνται να προμθκεφονται αγακά ι υπθρεςίεσ μζςω 
διαγωνιςμϊν. Το 1995 θ Ιςραθλινι Βουλι - Knesset ενζκρινε ςχετικά δυο κανονιςμοφσ: α. "Ρροτίμθςθ για 
τα προϊόντα του Ιςραιλ" και β."υποχρεωτικισ εμπορικισ ςυνεργαςίασ". 
 
Ο κανονιςμόσ "Ρροτίμθςθ για τα προϊόντα του Ιςραιλ" ορίηει ότι επιφυλλάςεται κατά 15% προτιμθςιακό 
κακεςτϊσ ςε Ιςραθλινοφσ προμθκευτζσ/καταςκευαςτζσ για οριςμζνα είδθ που εξαιροφνται από τισ 
ςχετικζσ πρόνοιεσ του ΡΟΕ και για προϊόντα τα οποία ενςωματϊνουν τουλάχιςτον 35% τθσ αξίασ τουσ από 
ιςραθλινοφσ παραγωγοφσ και το ςφνολο των οποίων δεν υπερβαίνει τα 500.000 δολάρια ΘΡΑ. Οι 
Ιςραθλινοί καταςκευαςτζσ ςτισ "Εκνικζσ Ηϊνεσ Ρροτεραιότθτασ" λαμβάνουν πρόςκετα πλεονεκτιματα που 
ανζρχoνται ςτο 5-15% τθσ αξίασ των προϊόντων. Σφμφωνα με άλλο κανονιςμό που υιοκετικθκε, ορίςκθκε 
ότι οι απαιτιςεισ "Υποχρεωτικισ Εμπορικισ Συνεργαςίασ" αποτελοφν υποχρζωςθ για κάκε διεκνι 
διαγωνιςμό ζργου ι προμθκειϊν που ανζρχεται ςε ποςό άνω των 5 εκ. δολ.  Κατά τα λοιπά τα όρια άνω 
των οποίων πρζπει να γίνεται διεκνισ διαγωνιςμόσ είναι 130.000 δολ. για προϊόντα, 130.000 δολ. για 
υπθρεςίεσ και 8.500.000 για καταςκευαςτικά ζργα. 
 
Οι κανονιςμοί απαιτοφν από τισ ξζνεσ εταιρείεσ να ςυνάπτουν αντιςτακμιςτικζσ ςυμφωνίεσ (offset). Αυτζσ 
οι ςυμφωνίεσ εποπτεφονται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Βιομθχανικισ Συνεργαςίασ (ICA), που επίςθσ 
εποπτεφεται από το Υπουργείο Οικονομίασ και Βιομθχανίασ του Ιςραιλ. Το ICA είναι υπεφκυνο για τθ 
διαχείριςθ, τθ διαπραγμάτευςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ αντιςτακμιςτικϊν ςυμφωνιϊν. Οι 
ςυμφωνίεσ μπορεί να αφοροφν ςτθν υπεργολαβία που κα υλοποιθκεί ςτθ χϊρα, ςτισ επενδφςεισ, ςτθ 
μεταφορά τεχνολογίασ, ςτισ ςυμβάςεισ Ε & Α (R&D) ι ςτθν προμικεια προϊόντων. Οι εν λόγω ρυκμίςεισ 
υιοκετικθκαν λόγω των μακροπρόκεςμων επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν ιςραθλινι οικονομία. Με απόφαςθ 
δικαςτθρίου, δεν επιτρζπεται θ χριςθ κεμάτων βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ ωσ αναςταλτικόσ παράγοντασ 
ςτθ διαδικαςία επιλογισ ανάκεςθσ ζργου ι προμικειασ. Ωςτόςο, ςτθν μθ ανταγωνιςτικι ιςραθλινι αγορά, 
οι πρόνοιεσ βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ που εφαρμόηονται από ξζνεσ εταιρείεσ μποροφν να διαδραματίςουν 
κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. 
 
Αναφορικά με τισ ςυμφωνίεσ αςτικοφ τφπου, για τισ εταιρείεσ που προζρχονται από χϊρεσ που ζχουν 
προςχωριςει ςτθ Συμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ) του ΡΟΕ θ αξία τθσ αντιςτακμιςτικισ 
δζςμευςθσ είναι 20% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ και 35% για εταιρείεσ από χϊρεσ που δεν ζχουν υπογράψει 
τθ ςφμβαςθ. Θ αντιςτάκμιςθ για αμυντικζσ ςυμβάςεισ ανζρχεται ςτο 50% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ωςτόςο, παρότι οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ υποχρεοφνται να καταβάλουν κάκε προςπάκεια για τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται από τισ αντιςτακμιςτικζσ ςυμφωνίεσ, δεν υπάρχει 
επίπτωςθ (π.χ. ζκπτωςθ αναδόχου) ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ να καταςτεί τοφτο εφικτό, εάν θ 
προςπάκεια γίνει με καλι πίςτθ. Επιπλζον, λόγω τθσ ςθμαςίασ που αποδίδει θ κυβζρνθςθ του Ιςραιλ ςτθ 
διεκνι εμπορικι ςυνεργαςία, θ μθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων των αλλοδαπϊν εταιρειϊν μπορεί να 
οδθγιςει ςε αποκλειςμό από μελλοντικοφσ διαγωνιςμοφσ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι το Ιςραιλ κάνει ευρεία χριςθ των εξαιρζςεων που του ζχουν χορθγθκεί ςτο πλαίςιο τθσ 
GPA (Government Procurement Agreement) του ΡΟΕ, για να εφαρμόςει απαιτιςεισ δθμοπραςίασ "buy-
back" και / ι "buy local" ςτισ δθμόςιεσ προςφορζσ. Ωσ εκ τοφτου, οι μθ ανταγωνιςτικζσ οικονομικζσ 
ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτο Ιςραιλ οδθγοφν τισ επιχειριςεισ τθσ ΕΕ που λειτουργοφν με όρουσ τθσ 
αγοράσ, να μθν μποροφν να ανταγωνιςτοφν τισ κινεηικζσ εταιρείεσ που υποςτθρίηονται από κρατικζσ 
επιδοτιςεισ και δάνεια με ευνοϊκοφσ όρουσ. Ωσ αποτζλεςμα οι δθμόςιοι διαγωνιςμοί για υποδομζσ 
αναδεικνφουν ολοζνα και περιςςότερο αναδόχουσ κινεηικζσ εταιρείεσ, γεγονόσ που οδιγθςε τθν ιςραθλινι 
Αντιμονοπωλιακι Αρχι ςτισ αρχζσ του 2018 να ξεκινιςει ζρευνα για να διαπιςτϊςει εάν οι κινεηικζσ 
εταιρείεσ παραβιάηουν τουσ κανόνεσ αντιμονοπωλιακισ νομοκεςίασ και ςυντελοφν ςτθ ςτρζβλωςθ τθσ 



Πρεσβεία της Ελλάδος στο Σελ Αβίβ]  ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ ΣΟ ΙΡΑΗΛ 2022 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων   

 

 
 37 

αγοράσ. Θ ζρευνα ολοκλθρϊκθκε ςτα μζςα του 2018 χωρίσ αποτζλεςμα. Μζχρι τισ αρχζσ του 2019, θ 
κυβζρνθςθ του Ιςραιλ δεν είχε ανακοινϊςει τθ διαδικαςία ςταδιακισ κατάργθςθσ αυτισ τθσ ςτρζβλωςθσ, 
θ οποία λειτουργεί υπζρ των ιςραθλινϊν επιχειριςεων. 
 
Οι προκθρφξεισ των διαγωνιςμϊν  και των  προμθκειϊν ςτο Ιςραιλ εκδίδονται ςτθν εβραϊκι και δεν 
δθμοςιεφονται ςτθν αγγλικι, εκτόσ, εάν πρόκειται για ζργα, ςτα οποία απαιτείται, λόγω ζλλειψθσ 
τεχνογνωςίασ ι εμπειρίασ διεκνισ εταίροσ. Συχνά, προβλζπεται θ υποχρεωτικι ςφμπραξθ με επιτόπιο 
ιςρ/εταίρο και ελάχιςτο ποςοςτό ανάκεςθσ ςυγκεκριμζνου ποςοςτοφ τθσ αξίασ του ζργου ςε 
ιςρ/επιχειριςεισ, με ςτόχο τθ δθμιουργία εςωτερικισ προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν ιςρ/οικονομία, όςο και τθν 
απόκτθςθ τεχνογνωςίασ και ςχετικισ εμπειρίασ από τισ ιςρ/επιχειριςεισ. Επί του παρόντοσ, οι προκθρφξεισ 
διεκνϊν διαγωνιςμϊν ςτο Ιςραιλ δθμοςιεφονται ςτθν αγγλικι μόνο ςε ζντυπθ μορφι, ςτισ ιςραθλινζσ 
αγγλόφωνεσ εφθμερίδεσ. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ, οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν ιςρ/αγορά 
προμθκειϊν αλλά και διαγωνιςμϊν, κα χρειαςτοφν υποςτιριξθ από εξειδικευμζνα νομικά και 
ςυμβουλευτικά γραφεία και ταυτόχρονα κα πρζπει να αναηθτιςουν επιτόπιο εταίρο.  
Τζλοσ, επιςθμαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο portal για τθ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων αλλά οι 
ενδιαφερόμενοι πρζπει να αναηθτοφν τισ προκθρφξεισ ξεχωριςτά ςτθν ιςτοςελίδα του κάκε ιςρ/φορζα. 

 

ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ 
 
ΣΤ.1 Καινοτομία 
 
Κακϊσ το Ιςραιλ είναι θ χϊρα που χαρακτθρίηεται ωσ startup-nation, ζχει καταςτεί πόλοσ ζλξθσ για όςουσ 
επικυμοφν να προωκιςουν ςυγκεκριμζνεσ προςπάκειεσ ςε τομείσ καινοτομίασ. Θ Αρχι Καινοτομίασ του 
Ιςραιλ και ο μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ Startup Nation-SNL ζχουν ςθμαντικι ςυμβολι ςτθ διοργάνωςθ 
και διαμόρφωςθ ςυνεργαςιϊν ενδιαφερομζνων εταιρειϊν και πρωτοβουλιϊν προϊκθςθσ καινοτόμων 
εφαρμογϊν.  
 
ΣΤ.2 Τρόφιμα 
 
Ο κλάδοσ τροφίμων ζχει γνωρίςει ανάπτυξθ κφκλου εργαςιϊν 30% τθν τελευταία 5ετία και θ διαμόρφωςθ 
νζου προτφπου κατανάλωςθσ καινοτόμων και βιολογικϊν προϊόντων ολοζνα αυξάνεται. Κακϊσ θ Ελλάδα 
δεν ζχει ακόμα καταςτεί ςθμαντικόσ εξαγωγζασ των ανταγωνιςτικϊν τθσ προϊόντων υπάρχει ςθμαντικό 
περικϊριο επαφξθςθσ των εξαγωγϊν. 
 
ΣΤ.3 Οίνοι-Αποςτάγματα 
 
Ραρότι το Ιςραιλ ζχει μια ςεβαςτι εγχϊρια παραγωγι οίνων, είναι ςθμαντικό ότι ολοζνα και περιςςότερο 
αυξάνονται οι ειςαγωγζσ οίνων από το εξωτερικό, κακϊσ εκτιμάται ο ποιοτικόσ και με διεκνι καταξίωςθ 
οίνοσ. Θ Ελλάδα υςτερεί ςθμαντικά και ςε αυτόν τον τομζα και τα περικϊρια αφξθςθσ εξαγωγϊν τόςο 
οίνων όςο και αποςταγμάτων είναι ςθμαντικά. 
 
ΣΤ.4 Καλλυντικά 
 
Ο κλάδοσ αυτόσ, κακϊσ και τα παραφαρμακευτικά προϊόντα, γνωρίηει μεγάλθ ανάπτυξθ τόςο ζνεκα 
ςθμαντικισ εγχϊριασ παραγωγισ όςο και ζνεκα τθσ αφξθςθσ των ειςαγωγϊν. Κακϊσ τόςο οι άνδρεσ όςο 
και οι γυναίκεσ καταναλϊνουν ςθμαντικό μερίδιο από τθ μθνιαία δαπάνθ ςε επιμζλεια του ςϊματοσ με 
καλλυντικά, είναι ςθμαντικό να υπάρξει δραςτθριοποίθςθ και ελλθνικϊν οίκων με ανταγωνιςτικά 
προϊόντα.  
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Οι δυνατότθτεσ για τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ παρουςιάηονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 τροφίμων (ειδικότερα γαλακτοκομικϊν, αρτοποιθμάτων και οργανικϊν τροφίμων) 

 οίνων και αποςταγμάτων 

 φαρμακευτικϊν και παραφαρμακευτικϊν προϊόντων/ ςυμπλθρωμάτων διατροφισ, προϊόντων 
υγείασ 

 τεχνολογιϊν επικοινωνιϊν/ πλθροφορικισ (υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ/ καταςκευι προϊόντων 
μικροθλεκτρονικισ), διαςτθμικι τεχνολογία και εφαρμογζσ  

 ζρευνα και ανάπτυξθ/ ςυμπαραγωγι ςτον τομζα των επιςτθμϊν ηωισ (βιοφαρμακευτικά, ιατρικόσ 
εξοπλιςμόσ)  

 ζτοιμου ενδφματοσ 

 δομικϊν υλικϊν για καταςκευζσ κατοικιϊν, υποδομϊν μεταφοράσ, φυςικοφ αερίου και του τομζα 
τθσ ενζργειασ.  

 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 Ρροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτθ 
βιομθχανικι ζρευνα, ανάπτυξθ, 
καινοτομία και κυβερνοαςφάλεια 

Ρρόκειται για κλάδουσ ςτουσ οποίουσ το Ιςραιλ βρίςκεται 
ςτθν κορυφι παγκοςμίωσ και μπορεί να παράςχει ςθμαντικι 
βοικεια ςε τεχνογνωςία και κοινζσ επιχειριςεισ 

2 Ρροϊκθςθ ςυνεργαςίασ ςτον αγροτικό 
τομζα 

Θ δθμιουργία κοινϊν επιχειριςεων με βάςθ τθν ιςραθλινι 
τεχνογνωςία ανάπυξθσ, παραγωγισ προϊοντων μπορεί να 
αποφζρει ςθμαντικζσ υπεραξίεσ 

3 Ενίςχυςθ ςυνεργαςίασ υδατικϊν 
τεχνολογιϊν - περιβαλλοντικισ 
προςταςίασ 

Το Ιςραιλ είναι ςτθν πρωτοπορία και ςε αυτόν τον τομζα. 
Θα μποροφςαν να προςελκυςτοφν επενδφςεισ για 
εργοςτάςια αφαλάτωςθσ ςε ελλθνικά νθςιά 

4 Τουριςμόσ Θ δυναμικι ιδθ υπάρχει και πρζπει να διαςφαλιςτεί θ 
παροχι καλοφ προϊόντοσ 

5 Συνεργαςία ςτον τομζα μεταφορϊν - 
ναυτιλίασ 

Δεν υπάρχει ακόμα ουςιαςτικι ςυνεργαςία ςε αυτόν τομζα 
εκτόσ από τθν ςυμφωνία που ζγινε με το Νεϊρειο Σφρου ςτισ 
αρχζσ Ιανουαρίου 2020 

6 Συνεργαςία ςτον φαρμακευτικό τομζα Θ ςυμπαραγωγι προίόντων είναι εφικτι κακϊσ το κόςτοσ 
παραγωγισ ςτθν Ελλάδα είναι φκθνότερο από το Ιςραιλ 

7 Καταςκευαςτικόσ τομζασ 
 

Κακϊσ θ Τουρκία και θ Κίνα ζχουν ςθμαντικι δραςτθριότθτα 
ςτο Ιςραιλ κα πρζπει να αναηθτθκοφν τρόποι να ειςζλκουν 
και ελλθνικζσ επιχειριςεισ 
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Ε. ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 
 

XΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 

O θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί είλαη ελδεηθηηθόο.  

1. Δλληνικές Αρχές 

Διιεληθή Πξεζβεία    Σει: +972-3-6953060  gremb.tlv@mfa.gr 

Γξαθείν ΟΔΤ    Σει: +972-3-6055299  ecocom-telaviv@mfa.gr 

Γξαθείν Σύπνπ                                                Σει: +972-3-6090170                   pdo.tlv@mfa.gr  

Γεληθό Πξνμελείν Ιεξνζνιύκωλ  Σει: +972-2-5619583/4  grgencon.jer@mfa.gr 

Άκηζζν Πξνμελείν Υάϊθαο   Σει: +972-4-8522098  g.c.h@bezeqint.net 

Γξαθείν ηξαηηωηηθώλ Αθνινύζωλ  Σει: +972-3-6918341  milofgr@netvision.net.il 

Γξαθείν Σύπνπ    Σει: +972-3-6090170  grprisr@bezeqint.net 

 

2. Ηζραηλινές Αρχές 

Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ      Σει: +972-2-5303111  http://www.mfa.gov.il/mfa/ 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο         Σει. 972-2-6662299        http://www.moital.gov.il/   

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ   Σει: +972-2-5317111  www.mof.gov.il 

Τπνπξγείν Γεωξγίαο   Σει: 972-3-9485555  www.moag.gov.il 

Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ   Σει: 972-2-6663333      www.mot.gov.il 

Τπνπξγείν Δλέξγεηαο & Τδάηηλωλ Πόξωλ Σει: 972-2-5006777  www.mni.gov.il 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο Σει: 972-2-6553777  www.sviva.gov.il 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία   Σει: 972-2-6553553  www.cbs.gov.il 

Σξάπεδα ηνπ Ιζξαήι   Σει: 972-2-6552211  http://www.bankisrael.gov.il 

Ιζξαειηλό Ιλζηηηνύην Σππνπνίεζεο   Σει: 972-3-6465115  http://www.sii.org.il/ 

 

3. Δμπορικά & Βιομηχανικά Δπιμεληηήρια 

Έλωζε Ιζξαειηλώλ Δκπνξηθώλ   Σει. +972-3-5631010  chamber@chamber.org.il 

Δπηκειεηεξίωλ     

Δπηκειεηήξην Ιζξαήι-Διιάδαο  Σει. +972 54 4727057  gilalg@bgalaw.co.il 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Υάϊθαο  Σει: +972-4-8626364  main@haifachamber.org.il 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην  Ιεξνζνιύκωλ Σει: +972-2-6254333  jerccom@inter.net.il 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην  Μπεέξ έβα Σει: +972-8-6234222  chamber7@zahav.net.il 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ναδαξέη  Σει: +972-4-6465222  shaheen.comp@gmail.com 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην  Δϊιάη  Σει: +972-8-6326233  danilahav@gmail.com 
 

4. Σράπεζες 

Bank Hapoalim B.M.   Σει: +972-3-5673333  www.bankhapoalim.com 

Bank Leumi    Σει: +972 3-9544555  http://english.leumi.co.il/Israel  

Israel Discount Bank Ltd.   Σει: +972-3-5145582  www.discountbank.net  

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.   Σει: +972 3-7559207  www.mizrahi-tefahot.co.il 
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5. Γιοργανωηές Δκθέζεων 

Kenes Exhibitions Ltd.   Σει: +972-3-9727557  www.kenesexhibitions.com 

Israel Trade Fairs & Conventions Center Σει: +972-3-6404415  www.fairs.co.il 

Stier Group Ltd.    Σει: +972-3-5626090  www.stier.co.il 

 

6. Ξενοδοχεία 

Dan Hotels    Σει: +972-3-5202552  www.danhotels.com 

Fattal Hotels    Σει: +972- 5110050  www.fattal.co.il 

Tel Aviv Hilton    Σει: +972-3-5202222  www.hilton.co.il 

 

7. Γιπλωμαηικές Αποζηολές 

Αληηπξνζωπεία Δπξωπαϊθήο Έλωζεο Σει: +972-3-6137799                      delegation-israel@eeas.europa.eu 

Πξεζβεία Απζηξίαο   Σει: +972-3-6120924  tel-aviv-ob@bmeia.gv.at 

Πξεζβεία Βειγίνπ    Σει: +972-3-613 8130  telaviv@diplobel.fed.be 

Πξεζβεία Βνπιγαξίαο   Σει: +972-3 696 1379                   telaviv@mfa.bg 

Πξεζβεία Γαιιίαο    Σει: +972-3-520 8300      diplomatie@ambafrance-il.org 

Πξεζβεία Γεξκαλίαο   Σει: +972-3-693 1313  ger_emb@netvision.net.il 

Πξεζβεία Γαλίαο    Σει: +972-3-608 5850  tlvamb@um.dk 

Πξεζβεία Δζζνλίαο   Σει: +972-3-710 3910  embassy.telaviv@mfa.ee 

Πξεζβεία Mεγ. Βξεηαλίαο   Σει: +972-3-725 1222  Webmaster.telaviv@fco.gov.uk 

Πξεζβεία Ιξιαλδίαο   Σει: +972-3-696 4166  telaviv@dfa.ie 

Πξεζβεία Ιζπαλίαο   Σει: 03-7697900                emb.telaviv@maec.es 

Πξεζβεία Ιηαιίαο    Σει: +972-3-510 4004/4224 / 0080 stampa.telaviv@esteri.it 

Πξεζβεία Κξναηίαο    Σει.: +972 3 6403000  croemb.israel@mvpei.hr  

Πξεζβεία Κύπξνπ   Σει: +972-3 525 0212  cyprus@netvision.net.il 

Πξεζβεία Λεηνλίαο   Σει: +972-3-777 5800  embassy.israel@mfa.gov.lv 

Πξεζβεία Ληζνπαλίαο   Σει: +972-3-695 8685  Amb.il@urm.lt 

Πξεζβεία Μάιηαο    Σει: +972 3 629 5914/6  maltaembassy.telaviv@gov.mt 

Πξεζβεία Οιιαλδίαο   Σει: +972-3-754 0777  tel@minbuza.nl 

Πξεζβεία Οπγγαξίαο   Σει: +972-3-546 6985/91  mission.tlv@kum.hu 

Πξεζβεία Πνιωλίαο   Σει: +972-3-725 3111  embpol@netvision.net.il 

Πξεζβεία Πνξηνγαιίαο   Σει: +972-3-695 6361 / 73  eptel@012.net.il 

Πξεζβεία Ρνπκαλίαο   Σει: +972-3-522 9472, ext 1 office_romania@bezeqint.net 

Πξεζβεία ινβαθίαο   Σει: +972-3-544 9119  Emb.telaviv@mzv.sk 

Πξεζβεία ινβελίαο   Σει: +972-3-629 3572 / 63  vta@gov.si 

Πξεζβεία νπεδίαο   Σει: +972-3-718 0000  ambassaden.tel-

aviv@foreign.ministry.se 

Πξεζβεία Σζερίαο    Σει: +972-3-691 8282/3  telaviv@embassy.mzv.cz 

Πξεζβεία Φηλιαλδίαο   Σει: +972-3-745 6600  sanomat.tel@formin.fi 

8. Οικονομικοί Οργανιζμοί 

Ιζξαειηλό Ιλζηηηνύην Δμαγωγώλ θαη δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο  Σει: +972-3-5142945 www.export.gov.il 

ύλδεζκνο Ιζξαειηλώλ Βηνκεραληώλ   Σει: +972-3-5198814-5 www.industry.org.il 
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