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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Σημαντική αύξηση του δημοσίου 
χρέους του Ιράκ   
Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Επεν- 
δύσεων και Οικονομικών Υποθέσεων 
της Ιρακινής Βουλής, αναφέρεται ότι 
στις αρχές του τρέχοντος έτους το 
δημόσιο χρέος του Ιράκ είχε υπερβεί 
τα 100 δισ. δολ. ΗΠΑ. Το ποσό αυτό 
θεωρείται αρκετά ανησυχητικό για 
την πορεία της οικονομίας της 
χώρας, δεδομένου ότι περίπου τα 60 
δισ. δολ. προέρχονται από λήψη 
διεθνών δανείων με πολύ υψηλά επι- 
τόκια.  
Σύμφωνα με την εν λόγω Επιτροπή, 
η σημαντική αύξηση του κρατικού 
χρέους οφείλεται σε ανεπαρκείς δο- 
μικές μεταρρυθμίσεις και για το λόγο 
αυτό θεωρείται κρίσιμης σημασίας, η 
άμεση εφαρμογή των απαραίτητων 
μεταρρυθμίσεων.  
Η κυβέρνηση του Ιράκ αναμένεται 
να λάβει νέο δάνειο, ύψους 5 δισ. 
δολ., προκειμένου να ισοσκελίσει τον 

προϋπολογισμό του 2017, καθώς 
εκφράζεται η εκτίμηση ότι θα υπάρ- 
ξει έλλειμμα της τάξεως του 11% ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα 
των χαμηλών τιμών του αργού πετρε- 
λαίου στις διεθνείς αγορές. 
Οι εξαγωγές πετρελαίου αποτελούν 
την κύρια πηγή εσόδων για το Ιράκ 
και συνεισφέρουν στο 90% των 
συνολικών εσόδων της χώρας.  
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 
Ιράκ παρουσιάζει συνεχή μείωση 
κατά τα τελευταία χρόνια. Το 2013, 
ανερχόταν σε 118 δισ. δολ., το 2015 
σε 105 δισ. δολ., το 2016 ακόμα 
χαμηλότερα σε 88 δισ. δολ., ενώ για 
το τρέχον έτος, ο προϋπολογισμός 
που έχει εγκριθεί από την ιρακινή 
κυβέρνηση ανέρχεται σε 85 δισ. δολ. 
Σημειώνεται ότι, το 2014 δεν είχε 
κατατεθεί, προς έγκριση προϋπο- 
λογισμός λόγω περιφερειακών εντά- 
σεων και της έναρξης του πολέμου 
κατά του Ισλαμικού κράτους.  
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Εγκαίνια του πρώτου ελαιοτριβείου στην 
Περιφέρεια Κουρδιστάν 
Με την παρουσία του Επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων, κ. Abdul Star 
Majid, («Υπουργός Γεωργίας & Υδάτινων 
Πόρων») πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαί- 
νια του πρώτου ελαιοτριβείου στο Ιρακινό Κουρ- 
διστάν, στις αρχές Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους.   
Η δημιουργία του ελαιοτριβείου είναι αποτέλε- 
σμα συνεργασίας της Περιφέρειας Κουρδιστάν 
και της Ιταλίας που αφορά στην παραγωγική 
εκμετάλλευση προϊόντων ελιάς στην περιοχή. Το 
ελαιοτριβείο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 
περασμένο Νοέμβριο και έχει δυνατότητα 
παραγωγής 1,5 τόνου ελαιολάδου την ώρα.  
 
Αύξηση ρεκόρ των εσόδων των ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Κουρδιστάν 
Τα έσοδα από δίδακτρα  των ιδιωτικών ιδρυμά- 
των δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευ- 
σης στην περιοχή Κουρδιστάν ανήλθαν στο ποσό 
των 145 εκατ. δολ. ΗΠΑ κατά το 2016. Εκτιμάται 
ότι, 35.000 σπουδαστές εγγράφηκαν σε 23 ιδιωτι- 
κά πανεπιστήμια/κολέγια το περασμένο έτος 
(2.000 δολ τα ετήσια δίδακτρα ανά φοιτητή). 
 
Επίσκεψη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της 
πόλεως Sulaymaniyah 
Πραγματοποιήθηκε, στις 5 Φεβρουαρίου 2017, 
συνάντηση μεταξύ του διευθύνοντος του 
Γραφείου ΟΕΥ, κ. Στ. Σταυράκου και του 
Αντιπροέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Sulaymaniyah, κ. Yassin Rahim Faraj. 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, κατόπιν πρωτο- 
βουλίας του επιμελητηρίου, αξιωματούχοι καθώς 
επίσης εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινό- 
τητας της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι 
επεσήμαναν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για 
εξαγωγείς και ξένους επενδυτές, γενικότερα στην 
Περιφέρεια Κουρδιστάν. 

Συνέδριο για τη νεανική επιχειρηματικότητα 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
Συνέδριο με θέμα την νεανική επιχειρημα- 
τικότητα και τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης 
έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ερμπίλ, 
στις 31 Ιανουαρίου 2017.   
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Προϊστάμενος του 
Γραφείου ΟΕΥ Ερμπίλ, κ. Σταυράκος συμμετείχε 
στο πάνελ των ομιλητών και ως μοναδικός 
εκπρόσωπος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναφέρθηκε σε δράσεις της ΕΕ που στοχεύουν 
στην ενίσχυση και στήριξη, κατά άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.   

Μεταξύ των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου 
που παρουσιάστηκαν, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στην επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση δεξιο- 
τήτων και τον ρόλο της συμβουλευτικής 
υποστήριξης στα πρώτα στάδια λειτουργίας μιας 
νέας επιχείρησης.  
Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη 
φορά στο Ιράκ, σημείωσε εξαιρετική επιτυχία και 
υπήρξε σημαντική παρουσία στελεχών της 
δημόσιας διοίκησης και πολλών εταιρειών του 
ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης πολυάριθμων 
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το φόρουμ  
προσέλκυσε επίσης το έντονο ενδιαφέρον των το- 
πικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.  
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Μηνιαία έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές 
αργού πετρελαίου  
Η Υπηρεσία για θέματα Φυσικών Πόρων 
(«Υπουργείο Φυσικών Πόρων») της Περιφε- 
ρειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG) 
δημοσίευσε την μηνιαία έκθεση εξαγωγών αργού 
πετρελαίου για τον Ιανουάριο του 2017.  
Στην έκθεση αναφέρεται ότι, τον περασμένο 
μήνα εξήχθησαν συνολικά 19,4 εκατ. βαρέλια 
αργού πετρελαίου (κατά μέσο όρο 625 χιλ. 
βαρέλια  ανά ημέρα), προς το τουρκικό λιμάνι 
Ceyhan. Εν τούτοις, η έκθεση δεν περιλαμβάνει 
τα συνολικά έσοδα της KRG, όπως συνέβαινε σε 
προγενέστερες μηνιαίες εκθέσεις.  
 
Συνεργασία της KRG με την ρωσική Rosneft 
H Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση υπέγραψε 
σύμφωνο συνεργασίας με την μεγαλύτερη πετρε- 
λαϊκή εταιρία της Ρωσίας, Rosneft, σχετικά με 
εξαγωγές αργού πετρελαίου από την Περιφέρεια 
Κουρδιστάν,  κατά το διάστημα 2017-2019.  
 
Ανάγκη δανειοδότησης για την KRG με στόχο 
την ενίσχυση του πετρελαϊκού τομέα 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφη- 
μερίδας BasNews, η KRG επιθυμεί τη λήψη 
δανείου, ύψους 500 εκατ. δολ. ΗΠΑ, για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του πετρελαϊκού τομέα 
καθώς επίσης  την επιτάχυνση των απαραίτητων 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων.  
Εκ μέρους των τοπικών αρχών, εκφράζεται η 
πεποίθηση ότι η αύξηση των εσόδων από τις 
εξαγωγές πετρελαίου θα συμβάλλει στην επιτυχή 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Σημειώνεται 
ότι, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη διαφορο- 
ποίηση της οικονομίας και στην ανάπτυξη άλλων 
τομέων της οικονομίας, όπως π.χ. γεωργία, 
βιομηχανία, τουρισμός κ.ά., ούτως  ώστε να μην 
εξαρτάται η οικονομία της περιοχής αποκλει- 
στικά από τις εξαγωγές πετρελαίου.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων 
Η KRG προτίθεται να διευκολύνει τους 
Κούρδους γεωργούς και όσους εμπλέκονται στο 
εμπόριο των αγροτικών προϊόντων με παροχή 
διαφόρων φοροαπαλλαγών. Η απόφαση αυτή 
σχετίζεται άμεσα με την αύξηση των εξαγωγών 
που υπήρξε το 2016, όπου ο όγκος των εξαγωγών 
ανήλθε σε 38.000 τόνους αγροτικών προϊόντων 
σε γειτονικές χώρες. το Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι το περασμένο έτος εξήχθησαν 6.000 τόνοι 
φιστικιού στο Ιράν, 6.000 τόνοι πουλερικών στη 
Συρία, 600 τόνοι πατάτας προς τη Σαουδική 
Αραβία, 10 τόνοι ρύζι στο Σουδάν κτλ.  

Η Υπηρεσία για θέματα Γεωργίας και Υδάτινων 
Πόρων («Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινων 
Πόρων») της KRG θα υποστηρίξει την αύξηση 
των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων μέσω 
επιδοτήσεων και της θέσπισης διαφόρων άλλων 
κινήτρων για τους αγρότες της περιοχής.  
Σύμφωνα με αξιωματούχους της Περιφέρειας 
Κουρδιστάν, ο τομέας της γεωργίας αντιστοιχεί 
στο 10% του ΑΕΠ του Ιρακινού Κουρδιστάν, 
ωστόσο οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι το 
ποσοστό αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να 
ανέλθει σε 30% στο άμεσο μέλλον. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2017 

Event: Fashion, Textile & Sportswear Fair 
Duration: 8-11 March 2017 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@erbilfair.com 
Website: www.erbilfair.com/ 
 
 
Event: Medicare Erbil 
Duration: 18-20 September 2017 
Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.iraqmedicare.com/Erbil/ 
 
 
Event: Energy Iraq 
Duration: 23-26 October 2017 
Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.energyiraq-expo.com/Erbil/ 
 
 
Event: Project Iraq (Construction Materials, Equipment & Environmental Technology) 
Duration: 23-26 October 2017 
Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.project-iraq.com/Erbil/ 
 
 
Event: Agrofood Erbil 
Duration: 20-23 November 2017 
Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.iraqagrofood.com/Erbil/ 
 
 

                            ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   ΣΕΛΙΔΑ 4 


