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Οικονομία 

 
Η Κεντρικι Σράπεηα του Ιςραιλ ανακοίνωςε τθ 
μεγαλφτερθ αφξθςθ του βαςικοφ επιτοκίου ςε 
βάκοσ δεκαετίασ  
Σε μια ακόμα προςπάκεια ανάςχεςθσ του 
πλθκωριςτικοφ κφματοσ που επθρεάηει και τθν 
ιςραθλινι οικονομία, θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ 
χϊρασ ανακοίνωςε τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ του 
βαςικοφ επιτοκίου ςε βάκοσ δεκαετίασ (1,25% από 
0,75%). Πρόκειται για τθν τρίτθ ςτθ ςειρά αφξθςθ 
το τελευταίο διάςτθμα και τθ μεγαλφτερθ από το 
2011 και εντεφκεν. 
Η δικαιολογθτικι βάςθ τθσ  απόφαςθσ παραμζνει 
εν πολλοίσ ςτακερι: «Η ιςραθλινι οικονομία 
καταγράφει ιςχυρι ανάπτυξθ, θ οποία 
ςυνοδεφεται από ςτενότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ 
και ενίςχυςθ του πλθκωριςτικοφ περιβάλλοντοσ», 
όπωσ ανακοίνωςε θ αρμόδια Επιτροπι.  
Ωσ μοναδικι ιδιαιτερότθτα τθσ εν λόγω, 
αναμενόμενθσ, απόφαςθσ επιςθμαίνεται το 
γεγονόσ ότι ελιφκθ ςε  ζνα ρευςτό πολιτικό 
περιβάλλον, κακϊσ το Κςραιλ ζχει ειςζλκει ςε 
προεκλογικι περίοδο, με αποτζλεςμα το 
κυβερνθτικό ςχιμα να τελεί υπό ςειρά 
περιοριςμϊν για το εφροσ των οικονομικϊν 
παρεμβάςεων που μπορεί να δρομολογιςει. 
Συγκρατείται ςυναφϊσ διλωςθ του επικεφαλισ τθσ 
Κεντρικισ Τράπεηασ κ. A.Yaron ότι θ διαςφάλιςθ 
τθσ ςτακερισ οικονομικισ ανάπτυξθσ προχποκζτει 
τθν άςκθςθ υπεφκυνθσ οικονομικισ πολιτικισ. Ο 
ίδιοσ προςζκεςε ότι όποια κυβζρνθςθ προκφψει 
μετά τισ εκλογζσ κα πρζπει να προχωριςει ςτισ 
απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ.  
Τζλοσ, θ Τράπεηα ανακοίνωςε τισ εκτιμιςεισ για τθν 
πορεία του ι/ΑΕΠ, το οποίο προβλζπεται να 
αναπτυχκεί κατά 5% το τ.ε και κατά 3,5% το 2023.  
 
Προςπάκεια Ιςραθλινισ κυβζρνθςθσ για 
περιοριςμό τθσ αφξθςθσ ςτθν τιμι του άρτου 
Ο ΠΙ του Κςραιλ Yair Lapid και θ Υπουργόσ 
Οικονομίασ Orna Barbivai ςυμφϊνθςαν για τον, ςε 
πρϊτθ φάςθ, περιοριςμό τθσ αφξθςθσ ςτθν τιμι 
του άρτου και τθν ελεγχόμενθ, βακμιαία και 
ςταδιακι προςαρμογι τθσ ανϊτατθσ τιμισ των εν 
λόγω προϊόντων.  
Σφμφωνα με τθν κυβερνθτικι πρωτοβουλία, θ τιμι 
του άρτου που πωλείται ςε φζτεσ κα αυξθκεί κατά 
5,5% αντί τθσ αρχικά προγραμματιςμζνθσ αφξθςθσ 
φψουσ 11%, θ τιμι του άρτου challah 
(παραδοςιακό εβραϊκό ψωμί που μοιάηει ςε εικόνα 
και γεφςθ με το τςουρζκι) ςε 8% αντί για 21% και 
του λευκοφ άρτου ςε 5% αντί για 36%. 

Από τον Δεκζμβριο και μετά ωςτόςο, θ αρμόδια 
επιτροπι του Υπουργείου Οικονομικϊν 
αναμζνεται να ειςθγθκεί περαιτζρω, ελεγχόμενεσ, 
αυξιςεισ, ενϊ θ προςπάκεια ελζγχου τθσ 
ανϊτατθσ τιμισ των διαφόρων τφπων άρτου κα 
λιξει τον Απρίλιο του επόμενου ζτουσ.  
Σφμφωνα με τθν ανωτζρω επιτροπι, θ αφξθςθ τθσ 
τιμισ του άρτου, ο οποίοσ ςθμειωτζον ότι ιδθ 
κεωρείται ακριβόσ, παρά το γεγονόσ ότι αποτελεί 
βαςικό και παραδοςιακό διατροφικό προϊόν ςτο 
Κςραιλ, αποδίδεται κυρίωσ ςτθν εκτόξευςθ τθσ 
τιμισ των ςιτθρϊν, ωσ αποτζλεςμα του πολζμου 
και τθσ ρωςικισ ειςβολισ ςτθν Ουκρανία.  
Παράλλθλα, ο ΠΙ Lapid ηιτθςε από τουσ 
Υπουργοφσ να προετοιμάςουν ζνα ςυνεκτικό 
ςχζδιο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αφξθςθσ των 
τιμϊν ςε βαςικά διατροφικά είδθ. Η Υπουργόσ 
Οικονομίασ Barbivai απθφκυνε ζκκλθςθ ςτισ 
αλυςίδεσ διατροφικϊν προϊόντων να παγϊςουν 
προςωρινά κάκε αφξθςθ ςτθν τιμι των προϊόντων 
άρτου, με οριςμζνεσ εξ αυτϊν να αποδζχονται το 
αίτθμα για διάςτθμα δφο εβδομάδων. Η απόφαςθ 
ωςτόςο ζχει προκαλζςει τθν αντίδραςθ των δφο 
μεγαλφτερων εταιρειϊν αρτοποιίασ τθσ χϊρασ 
Angel και Berman, οι οποίεσ προςζφυγαν 
δικαςτικά, ηθτϊντασ τθν ακφρωςθ τθσ απόφαςθσ 
τθσ Υπουργοφ Barbivai για διατιρθςθ του ελζγχου 
τιμϊν.  
 

Επίςθμεσ Επιςκζψεισ  

 
Επίςκεψθ ΤΦΤΠΕΞ κ. Κϊςτα Φραγκογιάννθ ςτο 
Ιςραιλ (7-9.6) 
Ο Υφυπουργόσ Εξωτερικϊν, αρμόδιοσ για τθν 
οικονομικι διπλωματία και τθν εξωςτρζφεια, κ. 
Κ.  Φραγκογιάννθσ, πραγματοποίθςε ςτισ 8 και 9 
Κουνίου επίςκεψθ εργαςίασ ςτο Κςραιλ, όπου είχε 
ςειρά ςυναντιςεων και επαφϊν με 
κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ, με φορείσ 
ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ 
καινοτομίασ και με εταιρίεσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ αιχμισ, όπωσ θ 
ενζργεια και οι ΑΠΕ, θ αγροτικι παραγωγι, οι 
καταςκευζσ και θ διαχείριςθ απορριμμάτων. 
Ειδικότερα, ο κ. Υφυπουργόσ πραγματοποίθςε 
ςυναντιςεισ με τον Υφυπουργό Εξωτερικϊν κ. I. 
Roll, τον Υφυπουργό Οικονομίασ και Βιομθχανίασ 
κ. Y. Golan και τον Πρόεδρο τθσ ιςραθλινισ Αρχισ 
Καινοτομίασ κ. A. Applebaum. Κατά τισ 
ςυναντιςεισ επιβεβαιϊκθκε το άριςτο κλίμα ςτισ 
διμερείσ οικονομικζσ και εμπορικζσ ςχζςεισ, 
διερευνικθκαν προοπτικζσ περαιτζρω 
εμβάκυνςθσ τθσ ςυνεργαςίασ και προςζλκυςθσ 
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επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και των 
ΑΠΕ, τθσ αγροτικισ παραγωγισ, τθσ καινοτομίασ 
και των νζων τεχνολογιϊν κι εξετάςτθκαν 
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ κοινϊν ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταλλαγισ 
τεχνογνωςίασ. 
Στο πλαίςιο τθσ επίςκεψθσ υπεγράφθςαν δφο 
Μνθμόνια Συνεργαςίασ Ελλάδασ- Κςραιλ: α) μεταξφ 
του κ. Υφυπουργοφ, για λογαριαςμό του Enterprise 
Greece, και τθσ επικεφαλισ του ιςραθλινοφ 
Κνςτιτοφτου Εξαγωγϊν και Διεκνοφσ Συνεργαςίασ, 
κασ A. Nahmias- Verbin και β) μεταξφ του Export 
Credit Greece (πρϊθν Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ 
Εξαγωγικϊν Πιςτϊςεων- ΟΑΕΠ), από τον Γενικό 
Διευκυντι του κ. Γ. Σταματόπουλο, και του 
ιςραθλινοφ οργανιςμοφ Israel Foreign Trade Risks 
Insurance Corporation (ASHRA). 
Ο κ. Υφυπουργόσ ςυναντικθκε επίςθσ με 
διακεκριμζνουσ ιςραθλινοφσ επιχειρθματίεσ, οι 
οποίοι είτε δραςτθριοποιοφνται ιδθ ςτθν Ελλάδα 
είτε ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για επενδφςεισ 
ςτθ χϊρα, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ. 
Τζλοσ, κ. Υφυπουργόσ επιςκζφκθκε επίςθσ το 
Πατριαρχείο Κεροςολφμων, όπου ζγινε δεκτόσ από 
τον Μακαριϊτατο Πατριάρχθ κκ. Ιεόφιλο Γϋ. 
 

Διακρατικζσ ςχζςεισ  

 
Ανακοίνωςθ ι/Τπουργείου Οικονομίασ & 
Βιομθχανίασ για τθν επαναλειτουργία του 
Γραφείου Οικονομικϊν Τποκζςεων του Ιςραιλ 
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του Υπουργείου 
Οικονομίασ & Βιομθχανίασ του Κςραιλ, θ 
ι/κυβζρνθςθ αποφάςιςε τθν επαναλειτουργία των 
δραςτθριοτιτων του Γραφείου Οικονομικϊν 
Υποκζςεων του Κςραιλ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 
από 1θσ Αυγοφςτου 2022. Παράλλθλα, 
ανακοινϊκθκε θ πρόκεςθ των δφο πλευρϊν να 
προωκιςουν νζο γφρο Μικτισ Οικονομικισ 
Επιτροπισ εντόσ του προςεχοφσ φκινοπϊρου, για 
πρϊτθ φορά από το 2009 και εντεφκεν.   
Η απόφαςθ επαναλειτουργίασ του εν λόγω 
Γραφείου ςυνιςτά αποτζλεςμα τθσ εν εξελίξει 
διαδικαςίασ εξομάλυνςθσ των διμερϊν ςχζςεων, 
ςε ζναν τομζα χαμθλισ μεν πολιτικισ, ιδιαίτερθσ 
ωςτόςο οικονομικισ και επιχειρθματικισ 
ςθμαςίασ, δεδομζνου ότι θ Τουρκία αποτελεί τον 
τζταρτο ςθμαντικότερο εμπορικό εταίρο του 
Κςραιλ και πζμπτο ςθμαντικότερο εξαγωγικό 
προοριςμό ιςραθλινϊν προϊόντων για το 2021, 
ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία. Παράλλθλα, 

περιςςότερεσ από 1.500 ιςραθλινζσ εταιρείεσ 
ζχουν εξαγωγικι δραςτθριότθτα ςτθν τουρκικι 
αγορά. 
Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι αντίςτοιχθ, με ςχεδόν 
πανομοιότυπο λεκτικό, ανακοίνωςθ εξζδωςε και 
το ι/Υπουργείο Εξωτερικϊν.  

 

Ενζργεια – Περιβάλλον 

 
Κατάπλουσ πλατφόρμασ παραγωγισ και 
αποκικευςθσ φ.α. ςτο κοίταςμα Karish 
Ανακοινϊκθκε ο κατάπλουσ, ςτο κοίταςμα Karish 
North, τθσ πλατφόρμασ παραγωγισ και 
αποκικευςθσ φυςικοφ αερίου, θ οποία κα τεκεί 
ςε λειτουργία ςτουσ επόμενουσ τρεισ μινεσ από 
τθν Energean, που εκμεταλλεφεται το κοίταςμα.   
Σε διλωςθ τθσ θ ι/Υπουργόσ Ενζργειασ κα Elharrar 
χαιρζτιςε τον κατάπλου τθσ πλατφόρμασ ςτο 
Κςραιλ και εξζφραςε τθν ελπίδα θ ςφνδεςι τθσ 
και οι απαιτοφμενεσ δοκιμζσ να 
πραγματοποιθκοφν γριγορα και με επιτυχία.  
Σθμειωτζον ότι θ Εnergean, μζςω τθσ κυγατρικισ 
τθσ Energean Israel, κατζχει το 100% των 
δικαιωμάτων ανάπτυξθσ των ιςραθλινϊν 
καλάςςιων κοιταςμάτων Karish, Karish North και 
Tanin και το 80% ςε τζςςερισ αδειοδοτθμζνεσ 
περιοχζσ ςτθ Ζϊνθ D τθσ ιςραθλινισ ΑΟΖ, ενϊ 
διατθρεί ςυμβολαιοποιθμζνεσ ποςότθτεσ 7 bcm 
(δις. κυβικϊν μζτρων) ετθςίωσ. 
 
Δθλϊςεισ του επικεφαλισ του Κρατικοφ 
Επενδυτικοφ Σαμείου του Ιςραιλ  
Το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Κςραιλ, το 
οποίο ιδρφκθκε για τθ διαχείριςθ των εςόδων 
από τθν υπεράκτια εξόρυξθ φυςικοφ αερίου, δεν 
πρόκειται να επανεπενδφςει ςε εταιρείεσ 
πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, διλωςε τθν 
Τρίτθ ςε επιτροπι τθσ Κνεςζτ ο επικεφαλισ του 
Ταμείου κ. Yarom Ariav. Το Ταμείο ξεκίνθςε τθ 
λειτουργία του τθν 1θ Κουνίου τ.ε. (αρκετά 
αργότερα από τισ αρχικζσ προβλζψεισ),  όταν 
πζραςε το απαιτοφμενο κατϊφλι ειςοδιματοσ 
ενόσ διςεκατομμυρίου NIS (περίπου 280 εκ. 
Ευρϊ). Τα  1,14 εκατομμφρια NIS που ζχουν 
εκταμιευκεί, μζχρι ςτιγμισ, ζχουν  ιδθ 
μετατραπεί ςε περίπου 342 εκατομμφρια 
δολάρια. 
Ο κ. Ariav, οικονομολόγοσ, πρϊθν Γενικόσ 
Διευκυντισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, διλωςε 
πωσ το Δ.Σ. του Ταμείου κα επιδιϊξει επενδφςεισ 
ςε βάκοσ 40ετιασ για τον περιοριςμό του 
κινδφνου και τθν εκπλιρωςθ του ςτόχου τθσ 
μεγιςτοποίθςθσ του οφζλουσ για τισ μελλοντικζσ 
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γενιζσ. Προσ αποφυγι διακυμάνςεων ςτισ 
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, κα επενδφςει ςε 
δολάρια και ενδεχομζνωσ και άλλα νομίςματα. 
Μζχρι να εκπονθκεί θ μακροπρόκεςμθ επενδυτικι 
ςτρατθγικι, κα ακολουκθκεί ςυντθρθτικι 
προςζγγιςθ και τα χριματα που υπάρχουν ιδθ ςτο 
Ταμείο κα επενδυκοφν ςε ςυναλλαγματικά 
ομόλογα ςτθν Ευρϊπθ και τισ ΗΠΑ.  Το Ταμείο 
αναμζνεται να ζχει επιχειρθςιακό προχπολογιςμό 
3 εκατομμυρίων NIS (865.000 $) ετθςίωσ το 2022 
και το 2023, διλωςε ο Amir Katznelson, ςφμβουλοσ 
του Υπουργοφ Οικονομικϊν Avigdor Liberman, ο 
οποίοσ προεδρεφει του επενδυτικοφ ςυμβουλίου 
του Ταμείου.  
 
Πρόγραμμα ιςραθλινισ κυβζρνθςθσ φψουσ 3 δις. 
ΝIS για τθν ανάπτυξθ τθσ κλιματικισ τεχνολογίασ 
Η ι/κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν ζγκριςθ 
προγράμματοσ φψουσ 3 δις. ΝΚS (825 εκ. Ευρϊ) για 
τθν προϊκθςθ τθσ κλιματικισ τεχνολογίασ. Tα 
κονδφλια προβλζπεται να διατεκοφν μζχρι το 2026, 
με ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθν 
εδραίωςθ τθσ κζςθσ του Κςραιλ ςτθν εν λόγω 
παγκόςμια αγορά. Παράλλθλα, θ ι/κυβζρνθςθ 
κεωρεί ότι το πρόγραμμα κα δϊςει επιπρόςκετθ 
ϊκθςθ ςτθν προςπάκεια για επίτευξθ των 
κλιματικϊν ςτόχων που θ ίδια είχε κζςει.  
Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι, με δεδομζνο ότι θ 
παροφςα κυβζρνθςθ τελεί ςε αποδρομι, τθν 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ κα πρζπει να 
επωμιςκεί θ όποια κυβζρνθςθ προκφψει μετά τισ 
εκλογζσ. Υπό τθν ζννοια αυτι και επί τθσ ουςίασ, θ 
ανακοινωκείςα αξία του προγράμματοσ αποτελεί 
διακιρυξθ προκζςεων και όχι ζμπρακτθ δζςμευςθ 
κεφαλαίων προσ μελλοντικι διάκεςθ. Τα κεφάλαια 
άλλωςτε που ζχουν προσ ϊρασ δεςμευτεί δεν 
υπερβαίνουν τα 300 εκ NIS, ενϊ ουδείσ μπορεί να 
διαβεβαιϊςει ότι θ επόμενθ κυβζρνθςθ κα 
υιοκετιςει τισ προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ 
ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να προχωριςει ςε πλιρθ 
υλοποίθςθ αυτοφ.  
Σε κάκε περίπτωςθ, οι βαςικζσ παράμετροι του 
ανακοινωκζντοσ προγράμματοσ είναι οι εξισ: 
χρθματοδότθςθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτισ 
κλιματικζσ επιςτιμεσ, διπλωματικι δραςτθριότθτα 
για διεκνείσ ςυνζργειεσ, χρθματοδότθςθ νεοφυϊν 
επιχειριςεων κλιματικισ τεχνολογίασ, χριςθ 
δορυφορικϊν μζςων για ζγκαιρθ προειδοποίθςθ, 
πιλοτικό πρόγραμμα για εφαρμογι κλιματικϊν 
τεχνολογιϊν ςτο Κςραιλ κλπ.  
 
 

Επιχειρθματικζσ ειδιςεισ 

 
Πϊλθςθ του Λιμζνα τθσ Χαϊφα 
Η κοινοπραξία με επικεφαλισ τθν ιςραθλινι 
Gadot Chemical Terminals και εταίρο τθν ινδικι 
εταιρεία Adani Ports and Special Economic Zone 
Ltd. κζρδιςε τον διαγωνιςμό για τθν αγορά των 
μετοχϊν τθσ κρατικισ ιδιοκτθςίασ Haifa Port Ltd. 
Η κοινοπραξία κα αγοράςει το 100% του λιμζνοσ 
προσ NIS 4,1 δις. ($ 1,18 δις.) Το ποςό αυτό είναι 
υψθλότερο από τα 3 διςεκατομμφρια NIS που 
ανζμεναν οι ι/αρχζσ ότι κα καταλιξει θ 
πλειοδοςία. Τρεισ κοινοπραξίεσ ςυμμετείχαν ςτθ 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ - θ νικιτρια 
προςφορά από τθν Gadot και τθν Adani (με 
μερίδια 30% και 70% αντίςτοιχα), θ κοινοπραξία 
που περιλαμβάνει τισ DAO, Generation Capital και 
τθ βρετανικι εταιρεία Lomar Shipping (ελλθνικϊν 
ςυμφερόντων), κακϊσ και θ κοινοπραξία με 
επικεφαλισ τθν Israel Shipyards. Μια τζταρτθ 
κοινοπραξία με επικεφαλισ τθν Shapir 
Engineering & Industry αποχϊρθςε μετά από πολφ 
χαμθλι προςφορά πριν από τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ. 
Η ιδιωτικοποίθςθ του λιμζνα τθσ Χάιφα αποτελεί 
τμιμα τθσ ςυνολικισ αναδιάρκρωςθσ των 
λιμζνων του Κςραιλ και ζχει ςχεδιαςτεί για να 
εντείνει τον ανταγωνιςμό μεταξφ των λιμζνων και 
να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα, να 
εξομαλφνει τθ διαδικαςία ειςαγωγϊν και να 
μειϊςει το κόςτοσ ηωισ. Το λιμάνι τθσ Χάιφα είναι 
το δεφτερο λιμάνι του Κςραιλ που 
ιδιωτικοποιικθκε μετά το λιμάνι του Εϊλάτ, το 
οποίο πουλικθκε ςε ιδιϊτεσ το 2013. Θδθ 
λειτουργεί, ςτον Κόλπο τθσ Χάιφα, ζτεροσ λιμζνασ 
με ονομαςία Bay Port που ανικει ςτθν κινεηικι 
κρατικι εταιρεία  Shanghai International Port 
Group (SIPG). 
 
Επιχειρθματικι Αποςτολι Iνδϊν ςτο Ιςραιλ 
Σφμφωνα με επίςθμθ ανακοίνωςθ του Κςραθλινοφ 
ΥΠΕΞ, ζλαβε χϊρα επίςκεψθ ςτο Κςραιλ περί των 
90 Κνδϊν επιχειρθματιϊν, ςτο πλαίςιο επίςθμθσ 
επιχειρθματικισ αποςτολισ, που διοργανϊνει το 
“JITO Incubation and Innovation Foundation”. 
Πρόκειται για φορζα που ςυγκεντρϊνει Κνδοφσ 
επιχειρθματίεσ διαφόρων κλάδων, με ςυνδετικό 
ςτοιχείο τθν πίςτθ τουσ ςτον Τηαϊνιςμό (αρχαίο, 
αναμορφωτικό του ινδουιςμοφ κρθςκευτικό 
ρεφμα). 
Η εν λόγω αποςτολι, θ οποία ζτυχε επίςθμθσ 
υποδοχισ ςτο ι/ΥΠΕΞ, χαιρετίηεται από τθν 
ι/κυβζρνθςθ ωσ μια ακόμα ςθμαντικι 
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πρωτοβουλία για τθν περαιτζρω αναβάκμιςθ των 
διμερϊν ςχζςεων, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν 30ετία 
από τθν επιςθμοποίθςι τουσ ςε διπλωματικό 
επίπεδο.  
Η αποςτολι, για τθ διοργάνωςθ τθσ οποίασ υπιρξε 
καίρια θ ςυνδρομι του Γενικοφ Προξενείου του 
Κςραιλ ςτθ Βομβάθ, ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν 
ανάδειξθ επενδυτικϊν ευκαιριϊν για ιςραθλινά 
κεφάλαια ςτθν Κνδία, κακϊσ και ςε πικανζσ 
ςυνζργειεσ ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ και των 
προθγμζνων τεχνολογιϊν.  
 


