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Διμερές Εμπόριο Ελλάδος –Ιράκ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαϊου
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδος
και Ιράκ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαίου 2019 διαμορφώθηκε ως ακολούθως :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εξαγωγές

Ιαν-Μαι 2019
15.7

Ιαν-Μαι 2018
17.9

Εισαγωγές

2,241.5

1,692.2

Ισοζύγιο

-2,225.8

-1,674.3

Ογκος

2,257.2

1,710.1

Εκ. €

- Οικονομία

1

- Οικονομία –
Βιομηχανία

2

- Ενέργεια

3

- Προσεχείς εκθέσεις

4

% 2018/19
-12,5%
32,5%

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαίου 2019 οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν μείωση -12,5 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018 και οι ελληνικές εισαγωγές αποτελούμενες σχεδόν αποκλειστικά από πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 32,5%. Οι εισαγωγές μας την εξεταζόμενη περίοδο του 2019 αντιστοιχούσαν στο 9,9% των ελληνικών εισαγωγών διεθνώς (8,1% Ιαν –Μαι 2018 ). Την περίοδο Ιαν-Μια 2019, το Ιράκ
ήταν ο κύριος προμηθευτής της Ελλάδος σε πετρελαιοειδή ακολουθούμενο από την
Ρωσία. Επίσης το Ιράκ καταλαμβάνει παγκοσμίως την 2η θέση μεταξύ των προμηθευτών μας μετά την Γερμανία
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Νέο Καταπιστευµατικό Ταµείο (trust fund) για
την ανασυγκρότηση του Ιράκ
Το Υπουργείο Σχεδιασμού και τα Ηνωμένα Έθνη
υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την δημιουργία του Καταπιστευµατικού Ταµείου (trust
fund) για την ανασυγκρότηση του Ιράκ στο πλαίσιο στήριξης του Κυβερνητικού Πλαισίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Ο Υπουργός Προγραμματισμού του Ιράκ, Νούρι
Σαμπάχ αλ-Ντουλάμι, υπέγραψε εξ ονόματος της
Κυβέρνησης του Ιράκ και εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών, η Μάρτα Ρουέδα, αναπληρώτρια
Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ
Το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφη στο πλαίσιο
των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ιρακινή κυβέρνηση σε συνέχεια της Διάσκεψης του Κουβέιτ
το 2018 και θα συμβάλει στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που ανέλαβε η διεθνής κοινότητα
για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Συνεισφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας στην
δέσμη δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων της
Περιφέρειας Κουρδιστάν
Ο περιφερειακός διευθυντής της Παγκόσμιας
Τράπεζας για το Μασρέκ μετά
το πέρας συνάντησης με τον
Πρωθυπουργό της Περιφέρειας Κουρδιστάν κ. Μπαρζανί,
δήλωσε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι έτοιμη να αποστείλει εμπειρογνώμονες
στην περιοχή ώστε να βοηθήσουν στην δέσμη
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει
το νέο υπουργικό συμβούλιο της περιφερειακής
κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG).
Σχετικά με το ίδιο ζήτημα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Κυβέρνηση έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης οικονομίας και την
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού του
Κουρδιστάν κατά την διάρκεια των επόμενων
τεσσάρων ετών και χαιρετίζει την υποστήριξη της
Παγκόσμιας Τράπεζας. Περαιτέρω, ανέφερε ότι,
προτεραιότητα της Κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη της γεωργίας, της βιομηχανίας και του τουρισμού ώστε να καταστούν κύριες πηγές εσόδων.
Ελπίζει επίσης να ενισχύσει τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις σε διάφορα πεδία σε ολόκληρη
την περιοχή.
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Σχέδια για λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής με την Τουρκία
Σύμφωνα με δήλωση
του υπουργού Μεταφορών του Ιράκ κ.
Laibi, η εταιρεία Ιρακινών
Σιδηροδρόμων
σχεδιάζει την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου προς την
Τουρκία στο επόμενο διάστημα χωρίς ωστόσο να
παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Eπ’ ευκαιρία ο κ. Laibi ανέφερε ότι η διάρκεια
της διαδρομής Βαγδάτης - Βασόρα με τραίνο έχει
μειωθεί από δέκα ώρες σε επτά ώρες, ενώ έχει
τεθεί σε λειτουργία η γραμμή μεταξύ της Σαμαράς στο κεντρικό Ιράκ και του μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου στη χώρα, Baiji . Επίσης
πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία οι γραμμές
στην Μοσούλη και στο Σαλάχ ελ Ντιν στο βόρειο
Ιράκ.
Επίσης, ο Πρέσβυς της Τουρκίας στη Βαγδάτη
δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι, η Άγκυρα και η
Βαγδάτη συζήτησαν την σύνδεση των δύο χωρών
μέσω σιδηροδρομικού δικτύου ως στρατηγικό
στόχο μεταξύ πολλών έργων υποδομής μεγάλης
προτεραιότητας.
Το εν λόγω έργο είναι μεταξύ των 157 εγκεκριμένων έργων της Διεθνούς Διάσκεψης του Κουβέιτ
για την Ανασυγκρότηση του Ιράκ όπου η Τουρκία συμμετέχει με $ 5 δις. δάνεια και $ 50 εκ επιχορηγήσεις καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των συμμετεχόντων.
Δημιουργία νέας βιομηχανικής πόλης κοντά
στη Βαγδάτη
Ο κυβερνήτης της Βαγδάτης ανακοίνωσε το νέο σχέδιο για την κατασκευή μιας βιομηχανικής πόλης στο
Ναχραουάν, ανατολικά της ιρακινής πρωτεύουσας. Τα
σχέδια για το έργο αξίας 29 εκατομμυρίων δολαρίων
έχουν εγκριθεί και η κατασκευή προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 7 ετών. Η νέα βιομηχανική πόλη έχει
σχεδιαστεί να φιλοξενεί επιχειρήσεις, απορροφώντας
μέρος του «πληθωρισμού» επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα και υποστηρίζοντας νέες εμπορικές επενδύσεις στην περιοχή.

http://www.iraqtradelinknews.com/2016/03/industrial-city-south-of-baghdad-to-be.html
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Η κινεζική εταιρεία Norinco θα αναλάβει το
έργο σιδηροδρομικής σύνδεσης Νατζάφ - Καρμπάλα
Τα σχέδια της κινεζικής εταιρείας Norinco για
την σιδηροδρομική σύνδεση Νατζάφ - Καρμπαλα
έχουν εγκριθεί από την Γενική Εταιρεία Ιρακινών
Σιδηροδρόμων (GCIR) και αναμένεται η έγκρισή
τους από την Κυβέρνηση του Ιράκ
Η κινεζική κατασκευαστική εταιρεία αναμένεται
να εξασφαλίσει το έργο για την κατασκευή ενός
νέου υπερυψωμένου σιδηροδρόμου που θα συνδέει τις ιρακινές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα.
Το εν λόγω έργο πρόκειται να διευκολύνει σημαντικά την κίνηση των επισκεπτών μεταξύ των
δύο ιερών πόλεων. Η ανωτέρω σιδηροδρομική
διασύνδεση θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανείου της
Κινεζικής Κυβέρνησης.
Συμφωνία για την κατασκευή αγωγού με την
βρετανική ΒΡ και την ιταλική ΕΝΙ
Ιρακινός αξιωματούχος δήλωσε ότι, η Κυβέρνησή
πρόκειται να συνάψει συμφωνία για την κατασκευή αγωγού με τους διεθνείς πετρελαϊκούς γίγαντες BP και Eni. Αρχικά, για την εν λόγω συμφωνία, η Βαγδάτη διαπραγματεύονταν με τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό ExxonMobil.
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έχει ανταποκριθεί ακόμη.
Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι, το Ιράν
είχε ήδη προτείνει στο Ιράκ το σχέδιο στο παρελθόν, αλλά η προέλαση του ISIS ανέστειλε οιαδήποτε συζήτηση επί του θέματος. Αναφέρει επίσης ότι, έχουν προταθεί δύο επιλογές για την κατασκευή ενός νέου αγωγού μήκους 620 μιλίων, ο
οποίος κατά το ήμισυ θα διασχίζει το Ιράκ ή (η
2η επιλογή) το Ιράν να υποστηρίξει την ανακαίνιση του αγωγού Κερκούκ – Μπανιάς δυναμικότητας 125 εκ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως ο
οποίος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από το 1982.
Η λειτουργία του εν λόγω αγωγού θα βοηθούσε
στην παροχή ενέργειας στην Συρία και στον Λίβανο. Ειδικότερα, στην περίπτωση του Λιβάνου
θα βοηθούσε στην επίλυση τους μεγάλου προβλήματος της έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας.
Συζητήσεις για νέο πετρελαιαγωγό από το
Κερκούκ στην Τουρκία

Ο υπουργός πετρελαίου του Ιράκ, μετά από συνάντησή του με τον τούρκο Υπουργό Ενέργειας,
ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ότι η Κυβέρνηση
σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου από την επαρχία ΚερΣύμφωνα με την προτεινόμενη συμφωνία ύψους κούκ στην Τουρκία.
400 εκατομμυρίων δολαρίων, η British Petroleum
(BP) και η ιταλική Eni θα αναλάβουν την κατασ- Ο νέος αγωγός πρόκειται να περάσει από την πεκευή δύο υπεράκτιων αγωγών για την εξαγωγή ριοχή του Κουρδιστάν παράλληλα με τον αγωγό
πετρελαίου από το νότιο Ιράκ μέσω του Κόλπου. της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν
Το αρχικό σχέδιο προοριζόταν να αποτελέσει μέ- (KRG), ο οποίος χρησιμοποιείται επί του παρόνρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος το οποίο τος για την μεταφορά πετρελαίου από το Κερκοεπρόκειτο να υλοποιήσει η Exxon και η Petro ύκ στο Βόρειο Ιράκ στο λιμάνι Τζευχάν της ΤοChina ωστόσο, η Κυβέρνηση άλλαξε τον αρχικό υρκίας (στον χάρτη ο εν λειτουργία αγωγός )
της σχεδιασμό λόγω «συμβατικών διαφορών και
προβλημάτων ασφαλείας».
Ιρανική πρόταση προς την Βαγδάτη για μεταφορά πετρελαίου στην Baniyas της Συρίας μέσω του Ιράκ
Σύμφωνα με δημοσίευμα του συριακού τύπου , η
Τεχεράνη πρότεινε στην Βαγδάτη «να συνεχίσει
τις εργασίες κατασκευής αγωγού που θα καταλήγει στο λιμάνι Baniyas στην Μεσόγειο μέσω του
Ιράκ για να αποφύγει την διέλευση των Στενών
του Hormuz, λόγω της έντασης που επικρατεί τον
τελευταίο καιρό στην περιοχή» .
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Βαγδάτη δεν
https://www.usip.org/publications/2018/05/kurdistan-regions-debt-crisis-threatens-iraqs-economy
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Event: Erbil international trade fair
Duration: 30 SEPTEMBER - 3 OCTOBER 2019
Organizer: ifp Iraq
Venue: Erbil International Fair
E-mail: hardi@erbilfair.com
Website: www.eif-expo.com
Event: Fair of Beauty & Fashion
Duration: 7-11 September
Organizer: Era Arbo Co
Venue: Erbil International Fair
E-mail: info@erbilfair.com
Website: www.erbilfair.com
Event: AGRO-PACK & CONSUMEXPO
Duration: 20-23 November
Organizer: erbil.agro-pack.com
Venue: Erbil International Fair
E-mail: info@agro-pack.com
Website: www.erbil.agro-pack.com
Event: Building fair
Duration: 8-11 December
Organizer: Pyramis Fair Group
Venue: Baghdad International Exhibition
Website: info@pyramidsfaireg.com

Ο ΣΕΒ με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στο Ιράκ, Βαγδάτη και Ερμπίλ, από
την Δευτέρα 7 έως την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, με αναχώρηση
την Κυριακή 6/10 και επιστροφή την Πέμπτη 10/10/2019.
Τα επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα διοργανωθούν
σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαγδάτης και το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Ερμπίλ.
Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.
Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών,
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας
έως την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, τη σχετική δήλωση εδώ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, τηλ: 211
500 6121, email: vmakrigianni@sev.org.gr).

