
 

 

 

 

 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ι/οικονομικής ιστοσελίδας Globes, είναι εξαιρετικά πιθανόν μέχρι το τέλος του 2022, το 
Ισραήλ να έχει προχωρήσει σε σύναψη Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου με τα ΗΑΕ, την Κίνα και την Ινδία, με στόχο 
την απάλειψη ή δραστική μείωση δασμολογικών επιβαρύνσεων σε σειρά προϊόντων, μεταξύ των οποίων και τα 
πάσης φύσεως διατροφικά.  
Σημειωτέον ότι οι συζητήσεις της ι/πλευράς με Ινδία και Κίνα βρίσκονται σε εξέλιξη την τελευταία διετία, ενώ οι 
συζητήσεις με τα μέλη της λεγόμενης Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, της οποίας κινητήρια δύναμη αποτελεί η 
Ρωσική Ομοσπονδία, αναμένεται να καθυστερήσουν εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.  
Το δημοσίευμα θεωρεί ως εξαιρετικά πιθανή την ολοκλήρωση των συζητήσεων με Κίνα και Ινδία μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους, γεγονός που αναμένεται να αναδιατάξει τον χάρτη του διμερούς εμπορίου με αυτές τις χώρες, 
δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για εισαγωγές προϊόντων στο Ισραήλ σε συμφέρουσες τιμές για τον τελικό 
καταναλωτή, εν μέσω μάλιστα κύματος ακρίβειας που πλήττει σημαντικά το εισόδημα των πολιτών της χώρας.  
Οι διαπραγματεύσεις με τα ΗΑΕ βρίσκονται σε πολύ πιο ώριμο στάδιο, γεγονός που συνδέεται με τη γενικότερη 
άνθιση των διμερών σχέσεων μετά την υπογραφή των λεγόμενων Συμφωνιών Αβραάμ και αναμένεται να καταλήξουν 
σε αποτέλεσμα εντός των θερινών μηνών του 2022. Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με 
τους εκπροσώπους της ι/αντιπροσωπείας να δηλώνουν ότι η πορεία των διαπραγματεύσεων είναι καλή, ενώ 
επισήμαναν ότι η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας με τα ΗΑΕ δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται μόνο υπό το πρίσμα της 
διευκόλυνσης του διμερούς εμπορίου, αλλά κυρίως να εκλαμβάνεται ως αξιοποίηση του στρατηγικού ρόλου των ΗΑΕ 
ως διεθνούς περιφερειακού κόμβου για το εμπόριο, τις επενδύσεις, τις μεταφορές και τα logistics, μέσω  του οποίου 
οι ι/επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές στις οποίες μέχρι τώρα έχουν ελάχιστη ή καθόλου 
έκθεση.  
Σημειώνεται για λόγους πληρότητας ότι το Ισραήλ έχει ως τώρα συνάψει Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου με την ΕΕ, 
τις ΗΠΑ, το ΗΒ, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, το Μεξικό, την Τουρκία κλπ.  
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Δημοσίευμα περί σύναψης από το Ισραήλ Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου με ΗΑΕ, Κίνα και Ινδία μέχρι το 
τέλος του 2022 


