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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Πρόγραμμα για τη βελτίωση των 
δημοσίων οικονομικών του Ιράκ  
Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν 
συμφωνία με την Ιρακινή Κυβέρνηση 
σχετικά με πρόγραμμα τεχνικής 
βοήθειας, ύψους 18,1 εκατ. δολ., με 
σκοπό την ενίσχυση των θεσμών 
εποπτείας και τη βελτίωση της δια- 
χείρισης των δημοσίων οικονομικών 
στο Ιράκ.  
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 
κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Παγκόσμια Τράπεζα και 
αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά 
στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα 
και στην αντιμετώπιση  ορισμένων 
δυσλειτουργιών διαφόρων κρατικών 
οργανισμών.  
Στη συνέντευξη τύπου, ο Πρέσβυς 
της ΕΕ στο Ιράκ, κ. Ramon Blecua, 
ανέφερε ότι «η συνεργασία με την 
Παγκόσμια Τράπεζα είναι σημαντική 

για την επιτυχία του προγράμματος.  
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο 
συντονισμό της Kυβέρνησης και των 
δωρητών, την ορθολογική διαχείριση 
των κρατικών πόρων, την ενισχυμένη 
εποπτεία και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς. Η ΕΕ είναι έτοιμη να 
συνδράμει το Ιράκ να αντιμετωπίσει 
μελλοντικές προκλήσεις». 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις 
πυλώνες και εννέα συνιστώσες. Κάθε 
επιμέρους συνιστώσα  αντιστοιχεί σε 
συγκεκριμένη δέσμευση της Ιρακινής 
Κυβέρνησης για υλοποίηση μεταρ- 
ρυθμίσεων σε κάποιο κλάδο της 
δημόσιας διοίκησης.  
Στο πλαίσιο του προγράμματος, προ- 
βλέπεται η σύσταση Επιτροπής 
Συντονισμού Δωρητών, όπου όλες οι 
αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση 
των δημόσιων οικονομικών και τη 
στήριξη των μεταρρυθμίσεων από 
τους δωρητές  θα εξετάζονται από 
την Κυβέρνηση του Ιράκ.  



Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί 
συνέχεια τρέχοντος προγράμματος, συνολικής 
αξίας 41,5 εκατ. δολ.,  με τίτλο «Εκσυγχρονισμός 
της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης», 
η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε, το περασμένο 
έτος,  από την Παγκόσμια Τράπεζα.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Νέα σήραγγα στην Περιφέρεια Κουρδιστάν 
Στις 25 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Πρωθυπουρ- 
γού της KRG, κ. Nechirvan Barzani, πραγμα- 
τοποιήθηκαν τα εγκαίνια για την ολοκλήρωση 
σήραγγας στην περιοχή Zakho, που βρίσκεται 
κοντά στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ιρακινού 
Κουρδιστάν.  Η εν λόγω σήραγγα αναμένεται να 
συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των 
εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.  
Το έργο της σήραγγας ξεκίνησε το 2013, ωστόσο 
ένα χρόνο αργότερα υπήρξε διακοπή των 
εργασιών λόγω του πολέμου κατά του ISIS.  
Κατά την εκδήλωση εγκαινίων, ο κ. Barzani  
ανακοίνωσε επίσης την έναρξη της κατασκευής 
ενός νέου σημαντικού αυτοκινητοδρόμου στην 
επαρχία Duhok, το κόστος του οποίου θα ανέλθει 
στα 80 εκατ. δολ., ενώ υπογράμμισε ότι 
περισσότερα έργα υποδομών πρόκειται να 
υλοποιηθούν στη συγκεκριμένη επαρχία.  

Επιπτώσεις για την Ιρακινή οικονομία κατόπιν 
των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν  
Οι κυρώσεις που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ κατά 
του Ιράν έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην 
Ιρακινή οικονομία δεδομένου ότι το Ιράκ και το 
Ιράν διαθέτουν, στην παρούσα φάση, πολύ στενές 
οικονομικές σχέσεις. Ειδικότερα, η μείωση των 
εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου από το Ιράν, στο προσεχές διάστημα, θα 
μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την 
Ιρακινή οικονομία και να προκαλέσει κοινωνική 
αστάθεια στη χώρα.  
Η Ιρακινή Κυβέρνηση επιθυμεί εξαιρέσεις από 
ορισμένες κυρώσεις. Για το λόγο αυτό, 
αντιπροσωπεία από το Ιράκ πραγματοποίησε 
επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, εντός του 
Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξετασθούν 
λεπτομερώς οι οικονομικές συναλλαγές με το 
Ιράν μετά την επιβολή των κυρώσεων.  
 
Γερμανική επιχειρηματική αποστολή στο Ιράκ 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχει- 
ρηματική αποστολή γερμανικών εταιρειών στο 
Ιράκ, με Επικεφαλής τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, κ. Tho-
mas Bareiss,  ο οποίος είχε συνάντηση με τον 
Ιρακινό Πρωθυπουργό, κ. Haider Al-Abadi.  
Η γερμανική αντιπροσωπεία εξέφρασε την 
υποστήριξή της στο Ιράκ και επισημάνθηκε η 
ετοιμότητα των γερμανικών εταιρειών να 
επενδύσουν σε σημαντικούς τομείς της χώρας. 
Σε δημοσίευμα της γερμανικής  εφημερίδας 
«Handelsblatt», αναφέρεται ότι η εταιρεία Sie-
mens εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο σύναψης 
συμφωνίας, ύψους 10,6 δολ. ΗΠΑ, στον τομέα 
της ενέργειας του Ιράκ.  
Σημειώνεται ότι μετά το 2003, η Ιρακινή 
Κυβέρνηση έχει δαπανήσει περίπου 40 δισ. δολ. 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς 
ωστόσο να καταφέρει, μέχρι στιγμής, να παρέχει 
ηλεκτρικό ρεύμα στους πολίτες της χώρας, 
καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου.  

ΣΕΛΙΔΑ 2                            ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

 Photo:http://www.kurdistan24.net/en/   

   Photo:https://search4dinar.wordpress.com/2018/09/16/

  Photo:http://www.kurdistan24.net/en/news/03c61da5-



ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Μηνιαία έκθεση εξαγωγών πετρελαίου  
Το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ δημοσίευσε 
την μηνιαία έκθεση εξαγωγών αργού πετρελαίου 
για τον Αύγουστο του 2018.  Συγκεκριμένα, τον 
περασμένο μήνα εξήχθησαν συνολικά 111,02 
εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου, παρουσιάζοντας 
αύξηση συγκριτικά με τον Ιούλιο τρέχοντος έτους 
(οι εξαγωγές ήταν 109,9 εκατ. βαρέλια).  Κατά το 
ίδιο διάστημα, οι ημερήσιες εξαγωγές πετρελαίου 
ανέρχονταν, κατά μέσο όρο, σε 3,58 εκατ. 
βαρέλια. Τα έσοδα για τον Ιούλιο ανήλθαν σε 7,7 
δισ. δολ. με μέση τιμή 69,6 δολ. ανά βαρέλι. 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
 
Ενημερωτική συνάντηση των Οικονομικών 
Συμβούλων στην Κουρδική Βουλή  
Στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση των  
Οικονομικών και Εμπορικών Συμβούλων, που 
έλαβε χώρα στην Βουλή του Κουρδιστάν, στις 13 
Σεπτεμβρίου, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από 
τον κ. Aram Kokoy, λέκτορα στο «Komar Uni-
versity of Science and Technology» σχετικά με 
τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχει- 
ρήσεις στην Περιφέρεια Κουρδιστάν.  

Συνάντηση του Γενικού Προξένου με τον 
«Υπουργό Εξωτερικών Σχέσεων» της KRG 
Στο πλαίσιο της ίδρυσης του Γενικού Προξενείου 
της Ελλάδας στο Ερμπίλ, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση, στις 17 Σεπτεμβρίου,  μεταξύ του 
Γενικού Προξένου στο Ερμπίλ, κ. Ευθυμίου 
Κωστόπουλου και του Επικεφαλής του Τμήματος 
Διεθνών Σχέσεων της Κουρδικής Περιφερειακής 
Κυβέρνησης  (KRG), κ. Falah Mustafa Bakir.   

Κατά τη συνάντηση, τονίσθηκε η σημασία της 
έναρξης λειτουργίας του Γενικού Προξενείου για 
τις σχέσεις των δύο πλευρών. Συζητήθηκαν, 
μεταξύ άλλων, θέματα διμερούς συνεργασίας, οι 
πολιτικές εξελίξεις στο Ιράκ και οι περιφερειακές 
εκλογές του Κουρδιστάν.   
Από την πλευρά του, ο κ. Falah Mustafa Bakir 
αναφέρθηκε θετικά στην έναρξη λειτουργίας του 
Γενικού Προξενείου της χώρας μας στο Ερμπίλ 
καθώς δύναται να αποτελέσει την αρχή μιας νέας 
περιόδου στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και 
της Περιφέρειας του Κουρδιστάν και επεσήμανε 
τις φιλικές σχέσεις των δύο λαών.  
Επιπροσθέτως, ο κ. Falah προέβη σε ενημέρωση 
για την οικονομική κατάσταση στην περιοχή και 
επεσήμανε ότι η διεξαγωγή των περιφερειακών 
εκλογών στις 30 Σεπτεμβρίου αποτελεί ένα 
ισχυρό μήνυμα για την επιστροφή του Κουρ- 
διστάν στην κανονικότητα μετά το δημοψήφισμα 
του περασμένου έτους και την επιδείνωση των 
σχέσεων μεταξύ της Κεντρικής Ιρακινής Κυβέρ- 
νησης και της KRG.  
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην κατάσταση σχετικά με 
εσωτερικά εκτοπισμένους (IDPs) και πρόσφυγες 
καθώς η κατάσταση δεν κρίνεται ικανοποιητική 
παρά το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός τους 
έχει μειωθεί (από 1,8 εκ σε 1,4 εκ). 
Τέλος, ο κ. Falah υπογράμμισε την ανάγκη 
παροχής διεθνούς βοήθειας προς την KRG 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι  διάφορες 
προκλήσεις και θεωρεί ότι θα ήταν εφικτή η 
συνδρομή της Ελλάδας σε θέματα εκπαίδευσης 
και πολιτισμού, παροχής τεχνογνωσίας κ.α.  
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

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 
 
 
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: 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 
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