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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις 
στο Ιράκ 
Σε πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε 
η Παγκόσμια Τράπεζα για το Ιράκ, 
σημειώνεται ότι οι προοπτικές της 
ιρακινής οικονομίας εμφανίζονται 
θετικές λόγω της αυξανόμενης παρα- 
γωγής πετρελαίου, της σταδιακής 
ανάκαμψης των επενδύσεων στο 
πλαίσιο της ανοικοδόμησης πολλών 
περιοχών της χώρας και της βελτίω- 
σης στον τομέα της ασφάλειας.  
Στην έκθεση προβλέπεται ότι το  
ΑΕΠ θα παρουσιάσει αύξηση της 
τάξεως του 2,5% κατά το τρέχον έτος 
και η αύξηση θα είναι ακόμα 
μεγαλύτερη το επόμενο έτος (εκτί- 
μηση για αύξηση 4,1% το 2019).  
Η παραγωγή πετρελαίου αναμένεται 
να αυξηθεί κατά 2,2% το 2018 και θα 
συνεχίσει να αυξάνεται σταθερά τα 
επόμενα χρόνια.  
Παρά τις θετικές ενδείξεις για την 
ιρακινή οικονομία, αναφέρονται στην  

έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι 
κυριότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις 
που μπορεί να επηρεάσουν, με 
αρνητικό τρόπο, τη βελτίωση του 
οικονομικού περιβάλλοντος.  Μεταξύ 
αυτών, συγκαταλέγονται η αστάθεια 
των τιμών του πετρελαίου και η μη 
επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης 
της ασφάλειας στο σύνολο της χώρας 
καθώς αυτό ενδέχεται να έχει δυσμε- 
νείς επιπτώσεις στην προσέλκυση 
επενδύσεων.     



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα τουρισμού 
Ειδική εκδήλωση, υπό την παρουσία του 
αναπληρωτή Πρωθυπουργού της KRG, κ. Qubad 
Talabani, έλαβε χώρα στην πόλη Dukan με 
αφορμή την έναρξη επενδυτικού έργου για την 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το εν λόγω 
επενδυτικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
εκατοντάδων διαμερισμάτων και κατοικιών, ξε- 
νοδοχείων, δύο τελεφερίκ και πολλών άλλων 
χώρων δίπλα στη λίμνη που βρίσκεται στην πόλη 
Dukan. Tο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 
1,6 δισ. δολ. και εκφράζεται η εκτίμηση για 
δημιουργία  26.000 νέων θέσεων εργασίας. 

Δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στα σύνορα 
της Περιφέρειας Κουρδιστάν και του Ιράν 
Η Περιφερειακή Κυβέρνηση Κουρδιστάν (KRG) 
σε συνεργασία με την ιρανική Κυβέρνηση 
σχεδιάζουν την κατασκευή βιομηχανικού πάρκου 
στον συνοριακό σταθμό Parwezkhan, μεταξύ 
Ιράν και Ιρακινού Κουρδιστάν, με στόχο την 
ενίσχυση της συνεργασίας και την περαιτέρω 
ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων. Η δημιουργία 
του βιομηχανικού πάρκου αναμένεται να 
υλοποιηθεί σε έκταση 500 εκταρίων και το 
συνολικό κόστος του έργου κατασκευής θα 
ανέλθει σε 650 εκατ. δολ.  

Επίσκεψη εμπορικής αντιπροσωπείας από τη 
Σαουδική Αραβία στο Ερμπίλ 
Επίσκεψη στην Περιφέρεια Κουρδιστάν πραγμα- 
τοποίησε, στις 23 Ιουλίου, επιχειρηματική 
αποστολή από τη Σαουδική Αραβία με σκοπό τη 
διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με τοπικές 
εταιρείες.  
Σε συναντήσεις που είχαν με διάφορους 
επιχειρηματικούς φορείς της Περιφέρειας, τα 
μέλη της αντιπροσωπείας της Σαουδικής Αραβίας 
ενημερώθηκαν λεπτομερώς για επενδυτικά 
προγράμματα που αναμένεται να υλοποιηθούν 
καθώς επίσης για διάφορα κίνητρα που δίνονται 
σε αλλοδαπούς επενδυτές, κατά την έναρξη των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στο 
Ιρακινό Κουρδιστάν.  
Παρότι δεν υπεγράφη κάποια επιχειρηματική 
συνεργασία, οι Σαουδάραβες επιχειρηματίες 
επεσήμαναν ότι ενδιαφέρονται να επενδύσουν 
στην Περιφέρεια Κουρδιστάν και γενικότερα στο 
Ιράκ, στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της χώρας. 
 
Ιρακινό-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικό- 
τητας και Επενδύσεων  
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε στην 
Αθήνα, στις 11-12 Ιουλίου 2018, το «Ιρακινό-
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και 
Επενδύσεων».  
Το πρόγραμμα του Φόρουμ επικεντρώθηκε στους 
ακόλουθους τομείς: «Σχέδια και έργα για την 
ανοικοδόμηση του Ιράκ», «Ανανεώσιμη ενέργεια 
& βιομηχανία πετροχημικών», «Επενδύσεις, 
τραπεζικό σύστημα & νομοθεσία στο Ιράκ» και 
«Δια βίου μάθηση & ανάπτυξη ανθρωπίνου 
δυναμικού».  
Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, υπήρξαν 
συναντήσεις Β2Β μεταξύ Ελλήνων και Ιρακινών 
επιχειρηματιών που συμμετείχαν στο φόρουμ. 
Σημειώνεται ότι υπήρξε συμμετοχή πολυάριθμων 
επιχειρηματιών από το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Βαγδάτης καθώς επίσης από τα τρία Εμπορικά 
Επιμελητήρια της Περιφέρειας Κουρδιστάν 
(Ερμπίλ, Σουλεμανίγια και Ντουχόκ).   
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Αύξηση στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράκ  
Το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ δημοσίευσε 
την μηνιαία έκθεση εξαγωγών αργού πετρελαίου 
για τον Ιούνιο του 2018.  Στην έκθεση 
αναφέρεται ότι εξήχθησαν συνολικά 105,6 εκατ. 
βαρέλια αργού πετρελαίου (κατά μέσο όρο 3,52 
εκατ. βαρέλια  ανά ημέρα), παρουσιάζοντας 
μικρή αύξηση σε σύγκριση με τον Μάιο (3,49 
εκατ. βαρέλια  ανά ημέρα). Η μηνιαία έκθεση δεν 
συμπεριλαμβάνει εξαγωγές πετρελαίου από το 
Kirkuk.  
Τα έσοδα για τον Απρίλιο ανήλθαν σε 7,26 δισ. 
δολ. με μέση τιμή 68,76 δολ. ανά βαρέλι. 

Εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου 
για την Rosneft στο Ιρακινό Κουρδιστάν  
Στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογραφεί 
μεταξύ της KRG και της ρωσικής πετρελαϊκής 
εταιρείας, Rosneft, αντιπροσωπεία της εν λόγω 
εταιρείας επισκέφθηκε την κουρδική πόλη Duhok 
στο Βόρειο Ιράκ με σκοπό την έναρξη 
εκμετάλλευσης τριών διαφορετικών κοιτασμάτων 
πετρελαίου στην περιοχή. Σύμφωνα με στελέχη 
του πετρελαϊκού κολοσσού, θα υπάρχει η  
δυνατότητα παραγωγής 180.000 βαρελιών 
πετρελαίου την ημέρα στην ευρύτερη περιοχή.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Ανάγκη εισαγωγής σίτου στο Ιράκ 
Έντονη είναι η ανάγκη εισαγωγής μεγάλων 
ποσοτήτων σίτου στο Ιράκ, κατά το τρέχον έτος, 
κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης παραγωγής 
σίτου στη χώρα.  
Υπολογίζεται ότι οι εγχώριοι αγρότες θα 
καλύψουν τις ανάγκες της ιρακινής αγοράς με 2,5 
εκατ. τόνους σιταριού. Εντούτοις, επισημαίνεται 
ότι στο Ιράκ, χρησιμοποιούνται περίπου 4,5 εκατ. 
τόνοι σίτου, σε ετήσια βάση, και για το λόγο αυτό 
απαιτούνται εισαγωγές 2 εκατ. τόνων σιταριού, 
το τρέχον έτος. Το Ιράκ προμηθεύεται σιτάρι 
κυρίως από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.  

Απαγόρευση φύτευσης ορισμένων αγροτικών 
προϊόντων στο Ιράκ 
Σε δημοσίευμα της διαδικτυακής εφημερίδας 
«Iraq Business News», αναφέρεται ότι, το ιρακινό 
Υπουργείο Υδάτινων Πόρων έχει προβεί στην 
απαγόρευση της φύτευσης ορισμένων αγροτικών 
προϊόντων (π.χ. ρύζι, αραβόσιτος κ.α.), λόγω της 
μεγάλης έλλειψης νερού που παρατηρείται στη 
χώρα κατά τους τελευταίους μήνες.  
Οι ιρακινές αρχές έχουν αποφασίσει να δοθεί 
προτεραιότητα κυρίως στο πόσιμο νερό και στη 
χρήση υδάτινων πόρων στην εγχώρια βιομηχανία.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2018 

Event: Iraq Health Fair 
Duration: 5-8 September  2018 
Organizer: Pyramids International   
Venue: Baghdad International Fairground  
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@pyramidsfair.com 
Website: www.iraqhealthfair.com 
 
 
Event: Erbil Building 
Duration: 13-16 September 2018 
Organizer:  Pyramids Group  
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
E-mail: info@pyramidsfair.com 
Website: www.tradefairdates.com/Erbil-Building-M7425 
 
 
Event: Iraq Agrofood 
Duration: 8-11 October 2018 
Organizer: Baghdad International Fair  
Venue: Baghdad International Fairground  
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@iraqagrofood.com 
Website: www.iraqagrofood.com 
 
 
Event: Baghdad International Fair  
Duration: 10-19 November 2018 
Organizer: Baghdad International Fair  
Venue: Baghdad International Fairground 
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@fairs.iq   
Website: www.fairs.iq 
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