לשכת המסחר ישראל – יוון ( החדשה)

תעודת ההתאגדות

מטרת על ותחומי פעילות הלשכה

עידוד ,סיוע וקידום חברות ישראליות
וחברות מיוון לקדם את העסקים ביניהן
וסיוע לשיפור הסחר בין שתי המדינות.

חזון

לשכת המסחר ישראל-יוון מוכרת כלשכת המסחר הלאומית הדו-
לאומית במדינת ישראל ושואפת לקבל הכרה ע"י הקהילה העסקית,
משרדי הממשלה הנוגעים בדבר והעולם התרבותי הדו-לאומי ולהיות
שותפה מרכזית בתכנון עתידו של המסחר הדו-לאומי ,תוך שיפור
יחסי ממשל ותרבות.
הלשכה רואה עצמה כגורם עסקי ידידותי בכל הרמות הדו לאומיות
המשותפות תוך ביסוס מעמדה והעצמת פעילותה.

התוכנית

הלשכה זיהתה מספר יעדים אסטרטגיים ותוכניות פעולה
במהלך שלוש השנים הקרובות להגשמת החזון ומשימותיה של
לשכת המסחר ישראל-יוון .כל מטרה אסטרטגית מיועדת
להשגת תוצאות ספציפיות.
המטרה הכללית של הלשכה היא להפוך לארגון עצמאי ,המייצר
ומספק את הצרכים של הקהילה העסקית והתרבותית
הישראלית כלפי הקהילה העסקית והתרבותית היוונית ולשפר
את איכות היחסים הדו-לאומית.

המטרות
 לחזק את היקף הסחר ,להעצים את שת"פ בתחום המדע ,הטכנולוגיה והיחסים
התרבותיים בין ישראל ליוון.
 לעודד ולאמץ בשני הצדדים ,כל פעילות ,מפעל ו  /או מוסד ,ישראלי או יווני,
אשר יפעל לטובת הסחר בין שתי המדינות ,תוך מתן סיוע ככל האפשר.

 ליזום ולקדם קשרים מסחריים וכלכליים ,באמצעות סחר ,השקעות ותיירות בין
עסקים ישראלים ויוונים ,על ידי עדכון ותיאום ,לפי הצורך ,עם הנציגויות
המקומיות ,משרד הכלכלה ,משרד החוץ ,משרד התיירות ,משרד האנרגיה
וארגוני הגג המעורבים בפעילויות אלו.
 לספק מידע ולסייע לחבריה המבקשים לפתח קשרי מסחר וכלכלה בין ישראל
ליוון.
לסייע לחבריה במגע עם ממשלת ישראל ,ממשלת יון ,שגרירויות ,משלחות
מסחריות מישראל ויוון וכן עם המוסדות המסחריים והכלכליים ,הן בישראל והן
ביוון.
 לסייע לחברים ולבעלי עניין אחרים בקבלת מידע על יוון וישראל ,תוך עידוד
וסיוע במחקרים כלכליים וסטטיסטיים בכל הנוגע למטרותיה של לשכת המסחר.

איך נעשה את זה ()1








סיוע ביצירת קשרים עסקיים והיכרויות אישיות עם גורמים
עסקיים ,מסחריים ,כלכליים וממשל בישראל וביוון
איתור הזדמנויות עסקיות רוחביות והנגשתם לאנשי עסקים
מתן חוו"ד ושירותי יעוץ בתשלום
ארגון ותפעול משלחות וביקורים הדדיים
הדרכת החברים בתחומי התרבות העסקית ביוון ובמדינות
שכנות ליוון.
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הרצאות וימי עיון לחברות ישראליות ומשותפות בתחומים
מקצועיים רלוונטיים
סיוע בהשגת מידע בתחומי מיסוי ,יעוץ משפטי ופיננסי,
רגולציה ותקנים
הצגה וקידום האקו-סיסטם הישראלי ביוון ויצירת ערוצי
תקשורת
ארגון אירועים חברתיים תרבותיים ליצירת תקשורת בין חברים
ועם הקהילייה העסקית ביוון
יצירת מדריך לאיש העסקים הישראלי" :הכר את איש העסקים
היווני"

יחסי ישראל יוון
יחסי ישראל יוון קיבלו מפנה חיובי החל משנת  2010עם שלטונו של פפנדריאו
והשמרנים וקיבלו תאוצה עם הדחתו בשל הקריסה הכלכלית וחילופי השלטון
















הפקטורים התורמים והמשפיעים על היחסים החל משנת :2011
ביקורי בכירים
השריפה בכרמל
עצירת המשט לעזה
הקשר האמריקני
שיתוף פעולה בטחוני
שיתוף פעולה בתחום ביטחון הפנים
שיתוף פעולה בתחום האנרגיה
תיירות
סחר וכלכלה
גורמי דעת קהל משפיעים
האנטישמיות והקהילה היהודית
עליית מפלגת סיריזה לשלטון
האינטרס הכלכלי האזורי בתחום הולכת הגז
חילופי שלטון צפויים בשנת ?2019

היקף הסחר בין ישראל ליוון*
היקף היצוא ליוון ב  344 :2017מ' דולר ( -12%לעומת )2016
היקף היבוא מיוון 266 :מ' דולר ( 19%לעומת )2016
היקף הסחר הכולל 610 :מ' דולר
מאזן 78 :מ' דולר
עיקר מוצרי היצוא הם :דלק ,מוצרים כימיקליים ,פלסטיק ,מכונות,
ספרים מודפסים
עיקר מוצרי היבוא הם :אלומיניום ,מלח וגופרית ,מכונות ,פלסטיק,
נחושת ומוצרים קשורים

* נתוני מכון היצוא
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דרך צלחה

