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Σύμφωνα με την εν θέματι Εκθεση, το
2018 η Κυβέρνηση του Ιρακ έχει προβεί
σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
και την λήψη πιστώσεων.
Αναλυτικότερα, η Εκθεση αναφέρει, ότι
η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ιράκ έγινε ευκολότερη μέσω της
μείωσης των πολύπλοκων διαδικασιών
και του χρόνου εγγραφής της εταιρείας.
Οι επιχειρηματίες δεν υποχρεούνται πλέον να εγγραφούν ξεχωριστά στην φορολογική αρχή. Επιπλέον, ο χρόνος που
απαιτείται για την καταχώριση μιας εταιρείας έχει μειωθεί λόγω της βελτίωσης
του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης. Επίσης, στην έκθεση αναφέρεται
ότι ο δείκτης φορολογίας διευρύνθηκε
και συμπεριλαμβάνει διαδικασίες μετά
την πληρωμή φόρων από τις επιχειρήσεις που έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Η σχετική μεθοδολογία βελτιώθηκε περαιτέρω και συγκεκριμένα, ο δείκτης εξετάζει τον τρόπο
καταγραφής του φόρου προστιθέμενης
αξίας και φορολογίας εταιρειών.
Το Ιράκ έχει επίσης βελτιώσει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την
πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό,
δημιουργώντας ένα νέο μητρώο πιστωτικών ιδρυμάτων που διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα. Το 2017, το μητρώο αριθμούσε 234.967 καταναλωτές και
4.877 εμπορικούς δανειολήπτες με πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό δανεισμού τους κατά την τελευταία πενταετία.
Σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας, «τα δεδομένα του «επιχειρείν» καταδεικνύουν
ότι οι εύθραυστες οικονομίες προωθούν

μεταρρυθμίσεις και
αντιμετωπίζουν τις
κρίσεις ως
ευκαιρίες
για ευνοϊκότερες επιχειρηματικές ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος
“Vision 2030”, η Kυβέρνηση του Ιράκ
έχει ξεκινήσει μια ουσιαστική μεταρρυθμιστική προσπάθεια βασισμένη στο Γενικό Κυβερνητικό Πρόγραμμα- Πλαίσιο
(2014-2018) το οποίο δίνει προτεραιότητα στις θεσμικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού
τομέα. Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας δεσμεύεται να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που συμβάλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος,
προωθούν την ανάπτυξη και δημιουργούν ευκαιρίες για όλους τους Ιρακινούς».
Περαιτέρω, η Εκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας αναφέρει ότι στην γενική κατάταξη, το Ιράκ, μεταξύ 190 χωρών, καταλαμβάνει την 171η θέση και την 155η
θέση όσον αφορά την έναρξη επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας.
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την Εκθεση,
το τελευταίο έτος, το Ιράκ έχει βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και η χώρα έχει περιορίσει το
χάσμα με τις άλλες χώρες της περιοχής.
Ωστόσο συγκρινόμενη η χώρα με τις εν
λόγω χώρες όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο εξετάζει 11
επιμέρους δείκτες, βρίσκεται χαμηλά
στην κατάταξη και κάτω του μέσου
όρου, σε δε 7 εξ αυτών καταλαμβάνει
την τελευταία θέση.
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Συμφωνία μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης Ιράκ και Περιφέρειας Κουρδιστάν για τελωνειακά θέματα
Το υπουργείο Οικονομικών της Περιφέρειας Κουρδιστάν ανακοίνωσε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Ιράκ και η Κυβέρνηση της Περιφέρειας Κουρδιστάν κατέληξαν σε συμφωνία για
ενοποίηση και απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών καθώς επίσης και για εξάλειψη των
σημείων ελέγχου μεταξύ της Περιφέρειας Κουρδιστάν και του Ιράκ. Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι "η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή
έχει αποφασίσει να τυποποιήσει τους δασμούς σε
όλα τα σημεία διέλευσης των συνόρων - συμπεριλαμβανομένων των μεθοριακών σημείων εισόδου
στην περιοχή το Κουρδιστάν - προκειμένου να
εισπράττει δασμούς, να δημιουργήσει ενιαίο φορολογικό σύστημα σε όλους τους μεθοριακούς
σταθμούς με στόχο την ρύθμιση της ροής των
εμπορευμάτων και τόνωση του εμπορίου ».
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης την κατάργηση
όλων των άτυπων τελωνειακών σημείων ελέγχου
στην περιφέρεια του Κιρκούκ προκειμένου να
ενθαρρυνθεί το εσωτερικό εμπόριο και να διευκολύνει την ροή υλικών και αγαθών. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να ρυθμίσει τις διαδικασίες
για την εμπορία χρυσού και πολύτιμων μετάλλων
στο Ιράκ. Περαιτέρω, ανέλαβε τη δέσμευση να
τύχουν εφαρμογής όλες οι αποφάσεις σχετικά με
την προστασία των προϊόντων και την τήρηση
του χρονοδιαγράμματος για την προώθηση των
τοπικών αγροτικών προϊόντων τα οποία αντιμετωπίζουν τον ισχυρό ανταγωνισμό αντίστοιχων
τουρκικών και τουρκικών.
Το Υπουργείο τόνισε ότι «αυτές οι αποφάσεις
έχουν ως στόχο την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης, την ενθάρρυνση και την τόνωση του
εμπορίου, τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, την
απλούστευση και την τυποποίηση των διαδικασιών και την εισροή στον κρατικό προϋπολογισμό
εσόδων ως απόρροια αυτών των αποφάσεων».
Σημειώνεται ότι η Κεντρική Κυβέρνηση στην
Βαγδάτη επιβάλει δασμούς σε εισαγώμενα προϊόντα από την περιοχή του Κουρδιστάν, ήτοι τέλη
σε προϊόντα που παράγονται στην περιφέρεια του
Κουρδιστάν καθώς επίσης και σε είδη που εισάγονται από την Τουρκία μέσω της περιφέρειας
του Κουρδιστάν. Η Περιφερειακή Κυβέρνηση
του Κουρδιστάν η οποία ελέγχει τα σύνορα με
την Τουρκία, επιβάλλει δασμούς στα εισαγώμενα
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αγαθά ωστόσο η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
έχει ζητήσει οι διεθνείς συνοριακές δίοδοι να εμπίπτουν στην ομοσπονδιακή δικαιοδοσία. Οι επιχειρηματίες που πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ της Περιφέρειας του Κουρδιστάν και του
Ιράκ καθώς και κάτοικοι των αμφισβητούμενων
περιοχών έχουν καταγγείλει επιβολή πρόσθετων
δασμών στα εσωτερικά σύνορα.
Αύξηση επενδύσεων στην Περιφέρεια Κουρδιστάν
Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του Οργανισμού Επενδύσεων της ημιαυτόνομης Περιφέρειας
του Κουρδιστάν, οι επενδύσεις το 2018 κατέγραψαν σημαντική αύξηση για πρώτη φορά μετά το
2014 και διαμορφώθηκαν σε 3,67 δισ. $ έναντι
712 εκ. $ το 2017. Από τις αρχές του 2018 μέχρι
σήμερα, έχουν δοθεί 48 άδειες σε επενδυτικά
σχέδια στην περιοχή.
Την περίοδο 2014-17 σημειώθηκε σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Κουρδιστάν λόγω της πτώσης της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, της μείωσης του μεριδίου του κρατικού προϋπολογισμού του Κουρδιστάν (KRG) στον κρατικό προϋπολογισμό, των
προβλημάτων ασφάλειας στην περιοχή λόγω του
πολέμου κατά του DAESH (Ισλαμικού Κράτους)
και της εισροής 1.8 εκατομμυρίων προσφύγων
και εσωτερικά εκτοπισμένων από την Συρία και
άλλες περιοχές του Ιράκ στην Περιφέρεια του
Κουρδιστάν.
Τα τελευταία 12 χρόνια, ντόπιοι και ξένοι επενδυτές έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις αξίας
άνω των 44,4 δισ. $ σε διάφορους τομείς εκ των
οποίων 38,5 δις. $ αφορούν ντόπιους και 5,9 δις $
ξένους επενδυτές από 23 διαφορετικές χώρες.
Μεταξύ των ξένων επενδυτών, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ο σημαντικότερος ξένος επενδυτής με 3,1 δις, $ και έπονται η Τουρκία με 1,2
δις. $, ο Λίβανος με 1 δις. , η Αίγυπτος με 150 εκ.
, οι ΗΠΑ με 116 εκ. , Η Νεα Ζηλανδία με 98 εκ.
και η Σουηδία με 14 εκ. Το 2013, τελευταίο έτος
πριν την κρίση,
οι επενδύσεις
ανήλθαν
σε
10,6 δις δολάρια.
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Αυξήσεις στης τιμές των αλκοολούχων ποτών και
τσιγάρων στην Περιφέρεια Κουρδιστάν
Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG)
αποφάσισε να αυξήσει κατά 100% τους δασμούς στις
εισαγωγές αλκοολούχων ποτών και τσιγάρων, σε μια
προσπάθεια, όπως ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος, βελτίωσης της υγείας των κατοίκων της περιοχής.
Ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
δήλωσε ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Φεβρουαρίου.
Επί του παρόντος, 25% των εσόδων από την πώληση
τσιγάρων και αλκοόλ κατευθύνεται στα ταμεία της
KRG και το 5% δαπανάται για την θεραπεία των καρκινοπαθών.
Το Ιράκ και η περιοχή του Κουρδιστάν εισάγουν 170
είδη τσιγάρων από 40 χώρες, κυρίως από τα ΗΑΕ, την
Αρμενία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Περισσότεροι από 90 τόνοι τσιγάρων, αξίας περίπου 2
δισεκατομμύρια δολάρια, εισήχθησαν στο Ιράκ και
την περιφέρεια του Κουρδιστάν το 2018, σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου του
Ιράκ.
Μείωση του όγκου του εμπορίου μεταξύ Περιφέρειας Κουρδιστάν - Τουρκίας
Ο όγκος του εμπορίου Περιφέρειας Κουρδιστάν Τουρκίας μειώθηκε λόγω των
ιρακινών σημείων ελέγχου που
υπάρχουν
στα
όρια με την αυτόνομη περιοχή του
Κουρδιστάν
Οι τελωνειακές Αρχές αναφέρουν ότι την κύρια μεθοριακή δίοδο με την Τουρκία Ibrahim Khalil καταγράφεται μείωση κατά 17% στο εμπόριο μεταξύ της Τουρκίας και της περιοχής του Κουρδιστάν.
Οι οδηγοί φορτηγών που διασχίζουν καθημερινά τα
σύνορα αναφέρουν ότι λόγω των νέων σημείων ελέγχου και των επιπλέον δασμών τα δρομολόγια τους
έχουν περιοριστεί
Επισημαίνεται ότι τα δύο τρίτα όλων των εισαγωγών
από την Τουρκία προορίζονται για την ιρακινή αγορά.
Ορισμένοι Τούρκοι επιχειρηματίες μάλιστα προτιμούν
πλέον την χρονοβόρα μεταφορά προϊόντων δια θαλάσσης μέσω Βασόρας παρακάμπτοντας τα χερσαία
σύνορα με την περιοχή του Κουρδιστάν.
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Συνεργασία της Chevron με την τουρκική Genel
Energy
Η τουρκική Genel
Energy έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τον Αμερικανό πετρελαϊκό γίγαντα Chevron για να υποστηρίξει την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην
περιοχή του Κουρδιστάν. Στο πλαίσιο της εν λόγω
συμφωνίας, η Genel θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες στα πετρελαιοφόρα πεδία Sarta και Qaradogh με
βάση το Ντοχούκ και την Σουλεμανία αντίστοιχα. Η
Genel κατέχει μερίδιο 30% του πεδίου Sarta,
η
Chevron 50% και η Κυβέρνηση Περιφέρειας Κουρδιστάν 20%.
Το 2018 η Chevron επανέλαβε τις πετρελαϊκές της
δραστηριότητες στην περιοχή του Κουρδιστάν.
Επ΄ ευκαιρία αξίζει να σημειωθεί ότι μικρότερες πετρελαϊκές εταιρείες ανέπτυξαν με επιτυχία πολλά πετρελαϊκά πεδία που είχαν παλαιότερα παρακάμψει ως
μη αξιόλογα μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα.
Σημαντική αύξηση τουρισμού στην Περιφέρεια
Κουρδιστάν το 2018
Σύμφωνα με τον Υπουργό Τουρισμού κ. Nawroz
Mawlood πάνω από τρία εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Περιφέρεια Κουρδιστάν το 2018 προερχόμενοι κυρίως από το νότιο και κεντρικό Ιράκ και
τις γειτονικές χώρες. Κατά τη διάρκεια των διακοπών
του νέου έτους, 134.000 άτομα επισκέφθηκαν την
Περιφέρεια του Κουρδιστάν "χάρη στις τουριστικές
δραστηριότητες των εορτασμών του νέου έτους".
Ο αριθμός των τουριστών στην Περιφέρεια Κουρδιστάν παρουσίασε σημαντική μείωση το 2014 λόγω της
παρουσίας του ISIS στο Βόρειο Ιράκ. Το 2018 ο τομέας άρχισε να ανακάμπτει και πλέον έχει επανέλθει
στα προπολεμικά επίπεδα.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι ο σημαντικότερος λόγος για
την αύξηση των του τουριστικού ρεύματος είναι οι
συνθήκες ασφαλείας και η παροχή υπηρεσιών. Περαιτέρω, η Κυβέρνηση ενίσχυσε τον τομέα μειώνοντας
τους φόρους για τις τουριστικές επιχειρήσεις .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Event: Erbil Autoshow
Duration: 7-10 March 2019
Organizer: Pyramids Group
Venue: Erbil International Fair
Sami Abdulrahman Park
Erbil, Iraq
E-mail: info@pyramidsfair.com
Website: www.tradefairdates.com/Erbil-Autoshow-M12471/Erbil.html
Event: International Defense Exhibition
Duration: 9-12 March 2019
Organizer: United Company for Fairs and Exhibitions
Venue: Baghdad
E-mail: Motahed_co@unfco.com
Tel. +964 7806666661
Event: Middle East Tourism Expo
Duration: 18-19 March 2019
Organizer: Pyramids Group
Venue: Erbil International Fair
Sami Abdulrahman Park
Erbil, Iraq
E-mail: info@metexerbil.com
www.metexerbil.com
Event: Basrah Building
Duration: 10-13 April 2019
Organizer: Pyramids International
Venue: Basra International Fairground
Basra, Iraq
E-mail: info@pyramidsfair.com
Website: www.tradefairdates.com/Basrah-Building-M12130/Basra.html
Event: 6th Iraq Energy Exhibition and Conference
Duration: 22-24 April 2019
Organizer: MAJD AL AMMAL
Venue: Baghdad
E-mail: nfo@bg-ig.net , marketing@bg-ig.net

Συνάντηση του Ελληνα γενικού προξένου στο Ερμπίλ κ.
Ευθύμιου Κωστόπουλου με τον Πρωθυπουργό της Περιφέρειας Κουρδιστάν Νεσριβάν Μπαρζάνι στις 3 Φεβρουαρίου

Στιγμιότυπο από την κοπή βασιλόπιττας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ερμπίλ με συμμετοχή ελλαδιτών και
κυπρίων παρεπιδημούντων στην Περιφέρεια Κουρδιστάν

