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Η Πρωθυπουργός του Ιράκ Adil Abdul-Mahdi 
εξέφρασε την ανησυχία του για την  ένταση  
στα Στενά του Ορμούζ δεδομένου ότι μεγάλο 
μέρος των εξαγωγών πετρελαίου διακινείται 
μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας διαδρομής και 
προσέθεσε ότι γι αυτόν τον λόγο  η Κυβέρνησή 
του επεξεργάζεται σχέδια για τη διαφοροποίηση 
των εξαγωγικών οδών. 
 
Ο ιρακινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι 
«οποιοδήποτε "εμπόδιο" στα στρατηγικής 
σημασίας Στενά του Ορμούζ μέσω των οποίων 
διακινείται το 30% του αργού πετρελαίου και 
άλλων παραγώγων παγκοσμίως θα 
δημιουργήσει "τεράστιο πρόσβλημα" στην 
ιρακινή οικονομία.  Ωστόσο, υπάρχουν 
διαθέσιμες  εναλλακτικές λύσεις».  
 
Το ιρακινό πετρέλαιο αποστέλλεται κυρίως στο 
λιμάνι της Βασόρας και στα εγχώρια 
διυλιστήρια ενώ  η Κυβέρνηση της 
Περοφέρειας Κουρδιστάν (KRG) εξάγει 
πετρέλαιο μέσω αγωγού που καταλήγει στο 
τουρκικό λιμάνι Ceyhan στην Μεσόγειο. 
 
Στο πρόσφατο  συμβούλιο υπουργών έγιναν 
ορισμένες "συστάσεις" σχετικά με εξαγωγές 
πετρελαίου μέσω  αγωγών προς την Συρία, την 
Ιορδανία, το λιμάνι Yanbu της Σαουδικής 
Αραβίας και μέσω του Fishkhabur στην 
Περιφέρεια του Κουρδιστάν. Επίσης, εγκρίθηκε 
η κατασκευή αγωγού αργού πετρελαίου Ιράκ - 

Ιορδανίας και την επεξεργασία του σχετικού σχεδίου 
ανέλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο Ενέργειας. 
 
Επί του παρόντος, ο μοναδικός εν λειτουργία αγωγός 
Fishkhabur - Ceyhan τελεί υπό τον έλεγχο της 
Περιφέρειας Κουρδιστάν KRG .  Έτερος ιρακινός 
αγωγός παράλληλος του προηγούμενου είναι εκτός 
λειτουργίας και χρήζει εκσυγρονισμού και η 
Τουρκία δήλωσε έτοιμη να συμβάλει προς τούτο.   Ο 
εν λόγω αγωγός δέχτηκε πολλαπλές επιθέσεις μετά 
το 2003. Ο  αγωγός προς την  Συρία και ο  αγωγός 
προς την Σαουδική Αραβία (IPSA) δεν λειτουργούν 
επίσης και θεωρούνται παρωχημένοι. 
 
Το Ιράκ εξάγει περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια 
πετρελαίου ημερησίως. Η πλειοψηφία προέρχεται 
από τα νότια πετρελαϊκά πεδία και εξάγεται μέσω 
των λιμένων της Βασόρας στις διεθνείς αγορές. 
 
Το πλούσιο σε ενέργεια Ιράκ εισάγει περίπου 1.000 
μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας από το γειτονικό 

Ιράν. Η Βαγδάτη επιδιώκει  να συνδέσει το 
ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας με αυτά της Σαουδικής 
Αραβίας, της Αιγύπτου και άλλων γειτονικών χωρών 

καθώς επίσης να διαφοροποιήσει τους τρόπους και 
δρόμους εξαγωγής πετρελαίου. 

http://www.gopusa.com/iran-eyes-toll-on-strait-of-hormuz-

http://www.gopusa.com/iran-eyes-toll-on-strait-of-hormuz-ships/


Νέα συνοριακή διέλευση στα σύνορα Τουρκίας 
–Περιφέρειας Κουρδιστάν  
 

Σύμφωνα με δήλωση του τούρκου Γενικού 
Προξένου στο Ερμπίλ Hakan Karacay, η Τουρκία 
επεξεργάζεται σχέδιο διάνοιξης μιας δεύτερης 
επίσημης διέλευσης στα σύνορα με το Ιράκ σε 
μια προσπάθεια της χώρας του να διαδραματίσει 
πιο ενεργό ρόλο στην ανασυγκρότηση του 
τελευταίου.  
 
Ο τούρκος Γενικός Πρόξενος δήλωσε ότι,  η 
Άγκυρα στοχεύει στην αύξηση του όγκου των 
εμπορικών συναλλαγών με την περιοχή του 
Κουρδιστάν και του ευρύτερου Ιράκ και σ΄αυτό 
το πλαίσιο διερευνά νέους τρόπους διέυρυνσής 
τους. Μέσω της νέας συνοριακής διόδου, η οποία 
θα συντομεύει την διαδρομή προς την Μοσούλη, 
η Τουρκία επιδιώκει να διευκολύνει την 
προσβαση των τουρκικών προϊόντων στο νότιο 
Ιράκ και στις χώρες του Κόλπου, περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την απόσταση και τον 
χρόνο πρόσβασης προς την εν λόγω περιοχή. Ο κ. 
Karacay ανέφερε ότι στόχος της Τουρκίας είναι η 
αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών 
συναλλαγών της με το Ιράκ σε τουλάχιστον 20 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 
 
Επί του παρόντος, η μοναδική επίσημη χερσαία 
πύλη της Τουρκίας με την Περιφέρεια 
Κουρδιστάν και το Ιράκ γενικότερα είναι η 
συνοριακή δίοδος στο Ibrahim Khalil στην 
επαρχία Ντοχούκ, διαβόητη για την κίνηση και 
τις πολυωρες καθυστερήσεις ατόμων και 
εμπορευμάτων 
 
Σύμφωνα με  δημοσιεύματα,  υπάρχει «φόβος» 
στην κουρδική πλευρά ότι,  η νέα δίοδος, 12 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ibrahim Khalil, θα 
επανδρωθεί από υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης με συνέπεια απώλεια σημαντικών 
τελωνειακών εσόδων και «κύρους» για την 
Κυβέρνηση της Περιφέρειας Κουρδιστάν 

Η περιφέρεια του Κουρδιστάν εξαρτάται 
οικονομικά σε μεγάλο βαθμό από την γειτονική 
Τουρκία η οποία καταλαμβάνει την μερίδα του 
λέοντος στις εμπορικές συναλλαγές και στις 
επενδύσεις στην περιοχή. Η Περιφέρεια 
Κουρδιστάν καθώς και το ευρύτερο Ιράκ 
εισάγουν αθρόα τρόφιμα και καταναλωτικά 
αγαθά η εισαγωγή των οποίων χρηματοδοτείται 
από τα έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου.  
 

Διασύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ Ιράκ και Ιορδανίας  
 
Έχουν ξεκινήσει εργασίες του έργου  
διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτροδότησης 
μεταξύ του Ιράκ και της γειτονικής Ιορδανίας. 
Το έργο θα επιτρέψει στην Ιορδανία να εξάγει 
ηλεκτρική ενέργεια στο Ιράκ και να λειτουργήσει 
ως εναλλακτική λύση ενέργειας, δεδομένου ότι το 
τελευταίο εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας 
για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες.  
Επίσης, μεγάλο μέρος των εισαγωγών του για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από 
το Ιράν. 
 
Η εν λόγω διασύνδεση είναι σημαντική επίσης 
για την Ιορδανία δεδεομένου ότι διαθέτει 

πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Περαιτέρω, 
η Ιορδανία επιδιώκει να διασυνδεθεί ενεργιακά 
με την Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του 

Κόλπου. 
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euro 2015 2016 2017 2018 

Τουρκικές Eξαγωγές 7.694.967.791 6.909.628.042 8.049.860.335 7.080.075.092 

Τουρικές Εισαγωγές 265.257.962 752.174.619 1.351.089.579 1.196.847.344 

Ογκος συναλλαγών 7.960.225.753 7.661.802.661 9.400.949.914 8.276.922.436 

Διμερές εμπόριο Τουρκίας – Ιράκ 

https://1001iraqithoughts.com/2019/05/15/ieas-recommendations-for-iraq/  

https://1001iraqithoughts.com/2019/05/15/ieas-recommendations-for-iraq/


Παροχή δανείου από την Παγκόσμια Τράπεζα  
 
Η Παγκόσμια Τράπεζα πρόκειται να παράσχει 

δάνειο ύψους 200 εκ. $ στο Ιράκ για τον 
εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες 

καθώς και μελλοντικές ανάγκες της χώρας.  Η 
συμφωνία, που υπογράφηκε από τον ιρακινό 
υπουργό Οικονομικών Φουάντ Χουσεΐν και τον 

εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Τράπεζας Γιάρα 
Σαλίμ θα παράσχει τα κεφάλαια για την 
αναβάθμιση του δικτύου, κυρίως στις νότιες 

περιοχές της χώρας.  

 

Βρετανική εταιρεία  ανέλαβε έργο ανάπτυξης 
του Διεθνούς Αερολιμένα της Βαγδάτης 
 
Η Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων (National In-
vestment Commission -NIC) του Ιράκ έχει 
εγκρίνει σχέδια για την ανάπτυξη έκτασης ενός 
τετραγωνικού χιλιομέτρου πέριξ του Διεθνούς 
Αερολιμένα της Βαγδάτης την πραγματοποίηση 

των οποίων θα αναλάβει  βρετανική εταιρεία. 
 
Τα σχέδια αφορούν κατασκευή κόμβου μικτής 
χρήσης που θα περιλαμβάνει αθλητικές 

εγκαταστάσεις, κατοικίες,  ιατρικές υπηρεσίες, 
εμπορικά κέντρα κα. Επίσης, διεξάγονται 
περαιτέρω διαπραγματεύσεις με ιρακινές 

εταιρείες για την ανάπτυξη επιπλέον 49 
τετραγωνικών τετραγωνικών χιλιομέτρων γύρω 
από το αεροδρόμιο. 
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Συμφωνία Κεντρικής Κυβέρνησης και 
Κυβέρνησης Περιφέρειας Κουρδιστάν για 
παράδοση πετρελαίου.  
 

Δημοσιευματα του ιρακινού τύπου 
φέρουν την Ομποσπονιακή 
Κυβέρνηση και την Κυβερνηση 
της Περιφέρειας Κουρδιστάν να 
συμφώνησαν στην άμεση 
παράδοση από πλευράς 
Κουρδιστάν 250.000 βαρελιών 

αργού πετρελαίου την ημέρα στην Βαγδάτη. Εν 
λόγω διευθέτηση θα ισχύει αναδρομικά από τις 
αρχές του έτους και τα σχετικά έσοδα θα 
αποδωθούν στην Κυβέρνηση της Βαγδάτης.   
 
Τα δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι οι δύο 
πλευρές συμφώνησαν να σχηματίσουν μια 
επιτροπή των υπουργείων πετρελαίου σε κάθε 
μία από τις δύο κυβερνήσεις (κεντρική και 
Περιφέρειας Κουρδιστάν)  για την  άμεση 
παράδοση της συμφωνηθείσας ποσότητας στην  
εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών SOMO  
 
 
Αύξηση ξένων  εταιρειών στην Περιφέρεια 
Κουρδιστάν 
  
Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2019, 33 ξένες 
εταιρείες έχουν εγγραφεί στα αρμόδια μητρώα 
της Περιφέρειας Κουρδιστάν. Το 2018 
ενεγράφησαν συνολικά 28 ξένες εταιρείες για 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας  
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Εταιρικής 
Εγγραφής,  το σύνολο των ξένων εταιρειών που 
είναι εγγεγραμμένες στην Περιφέρεια  του 
Κουρδιστάν πλέον ανέρχεται σε 3.252. Εξ αυτών 
2.371 βρίσκονται στην πρωτεύουσα της 
Περιφέρειας Κουρδιστάν Ερμπίλ. 
  
Ο μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών προέρχεται 
από την Τουρκία με 1.421 επιχειρήσεις και 
ακολουθεί το Ιράν με 362. Οι υπόλοιπες εταιρείες 
προέρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(181),  από τον Λίβανο (178) , το Ηνωμένο 
Βασίλειο (156) , τις ΗΠΑ (141), την Ιορδανία 
(109) , την Γερμανία (87), την Ιταλία (63)  και 
την Ρουμανία (42). 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_neighborhoods_and_districts_in_Baghdad#/media/
File:Baghdad_International_Airport_(October_2003).jpg  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_neighborhoods_and_districts_in_Baghdad#/media/File:Baghdad_International_Airport_(October_2003).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_neighborhoods_and_districts_in_Baghdad#/media/File:Baghdad_International_Airport_(October_2003).jpg


ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 
 
Event: MIDDLE EAST-EDUCATION,TECHNOLOGY,STUDENTS CONGRESS &EXHIBITION  
Duration:  21 - 24 AUGUST 2019 
Venue: Erbil International Fair  
E-mail: hardi@erbilfair.com  
Website:http://www.eraarbo.com/ 
 
 
Event: Erbil Cosmetics, Erbil Fashion & Tex Exhibition  
Duration:  04-07 September  
Organizer:  Pyramids Group 
Venue: Erbil International Fair  
E-mail:  info@pyramidsfair.com  
Website:http:https://www.pyramidsfair.com/ 
 
 
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  
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Για τέταρτη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 10-11 Ιουλίου 2019, 
το «Ιρακινό Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων».  

Το Φόρουμ περιελάμβανε τις εξής συνεδρίες: 

1. “Αναγνωρίζοντας τον Ρόλο του Ευρωπαϊκού Παράγοντα στα Έργα 
Ανοικοδόμησης και Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του Ιράκ” 

2. “Το όραμα του ιρακινού ιδιωτικού τομέα για την αναζωογόνηση της ιρακινής 
βιομηχανίας” 

3. “Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας στο Ιράκ,Πλεονεκτήματα και Βιωσιμότητα” 

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 Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας Κουρδιστάν 

Οι παρουσιάσεις ομιλητών στo 4ο Ιρακινο-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου 

https://www.arabhellenicchamber.gr/2019/07/17/6215/?lang=el 

mailto:info@pyramidsfair.com
https://www.arabhellenicchamber.gr/2019/07/17/6215/?lang=el

