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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις 
στο Ιράκ   
Σε έκθεση του Διεθνούς Νομισμα- 
τικού Ταμείου αναφέρεται ότι, το 
ιρακινό ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 
της τάξεως του 11% κατά το 2016, 
γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο 
λόγο, σε επενδύσεις που είχαν  πραγ- 
ματοποιηθεί πρωτύτερα στον πετρε- 
λαϊκό τομέα. Εν τούτοις, υπήρξε 
συρρίκνωση κατά  8%  στους υπόλοι- 
πους κλάδους της ιρακινής οικονο- 
μίας που δεν σχετίζονται με τον 
τομέα της ενέργειας.  
Για το τρέχον έτος, η οικονομική 
δραστηριότητα αναμένεται να παρα- 
μείνει υποτονική λόγω μείωσης της 
παραγωγής πετρελαίου και ασθενικής 
ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας.  
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, 
κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων που θα 
έχουν ως στόχο την ενίσχυση του 
τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση  

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και τη μείωση της διαφθοράς. Οι 
μεταρρυθμίσεις αναμένεται επίσης να 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και τη 
διαφοροποίηση της οικονομίας. 
Σχετικά με τη δημοσιονομική 
κατάσταση του Ιράκ, σημειώνεται ότι 
η μεγάλη πτώση των τιμών του 
πετρελαίου είχε ως αποτέλεσμα την 
μείωση των ακαθάριστων συναλλαγ- 
ματικών αποθεμάτων από 53,7 δισ. 
δολ. ΗΠΑ που ήταν τον Δεκέμβριο 
του 2015 σε 46,5 δισ. δολ. προς τα 
τέλη του 2016.  
Το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ιράκ 
ανήλθε σε 12% του ΑΕΠ το 2016 
λόγω των συνεχιζόμενων χαμηλών 
τιμών αργού πετρελαίου και της 
αύξησης των κρατικών δαπανών για 
ανθρωπιστική βοήθεια και ασφάλεια. 
Τέλος, το συνολικό δημόσιο χρέος 
διπλασιάστηκε  από 32% σε 64% του 
ΑΕΠ κατά τη διετία 2014-2016.  
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Δυσχερείς οι εμπορικές σχέσεις εντός του Ιράκ 
Σύμφωνα με τον κουρδικό τηλεοπτικό σταθμό 
Rudaw, η ύπαρξη αρκετών σημείων ελέγχου 
(checkpoints) στο δρόμο μεταξύ του Ερμπίλ και 
της ιρακινής πρωτεύουσας, Βαγδάτης, έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στις εμπορικές σχέσεις και 
στις μεταφορές. Οι εταιρείες καλούνται να 
πληρώσουν δασμούς στα checkpoints, εντός της 
χώρας, για την μεταφορά των προϊόντων τους, 
καθώς η ιρακινή κυβέρνηση αναφέρει ότι η 
Περιφερειακή Κυβέρνηση Κουρδιστάν (KRG) 
δεν επιθυμεί τον διαμερισμό των τελωνειακών 
εσόδων με την κυβέρνηση του Ιράκ, κατά την 
εισαγωγή εμπορευμάτων στο συνοριακό σταθμό 
Ibrahim Khalil  μεταξύ Τουρκίας και Περιφέρειας 
Κουρδιστάν.  

Κατασκευή φραγμάτων στο Ιρ. Κουρδιστάν 
Στην προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια 
Κουρδιστάν να βρει μακροπρόθεσμη λύση στο 
πρόβλημα της έλλειψης νερού, εντάσσεται η 
κατασκευή είκοσι νέων φραγμάτων σε διάφορες 
περιοχές του Ιρακινού Κουρδιστάν. Μέχρι 
στιγμής, έχει υλοποιηθεί το 80% των εργασιών 
στα υπο κατασκευή φράγματα και απαιτείται 
επιπλέον το ποσό των 11 δισ. ιρακινών δηναρίων, 
εκ μέρους των κρατικών αρχών, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές εργασίες.  
Μετά το πέρας των εργασιών, υπολογίζεται ότι η 
περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν θα διαθέτει 
διπλάσιες ποσότητες υδάτινων πόρων σε 
σύγκριση με την παρούσα κατάσταση.  
 
Συνέδριο «Doing business in the Arab 
world» (Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017) 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
ημερίδα του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου 
Εμπορίου και Αναπτύξεως με θέμα «Doing busi-
ness in the Arab world», στις 22 Μαρτίου 2017, 
στο Divani Caravel Hotel Αθηνών. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν Πρέσβεις αραβικών 

κρατών καθώς επίσης Έλληνες αξιωματούχοι και 
εκατοντάδες εκπρόσωποι της επιχειρηματικής 
κοινότητας.  
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, υπήρξαν δύο 
διαφορετικές συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία, με 
συμμετοχή Πρέσβεων αραβικών χωρών,  συζητή- 
θηκαν θέματα σχετικά με την  επιχειρηματικό- 
τητα και την επιχειρησιακή κουλτούρα στις 
χώρες τους. Στη δεύτερη συνεδρία, οι προϊστά- 
μενοι των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων που υπηρετούν σε αραβικά κράτη, 
προέβησαν σε παρουσίαση επιχειρηματικών 
πρακτικών και διαδικασιών στον αραβικό κόσμο. 
Ο διευθύνων του Γραφείου ΟΕΥ Ερμπίλ, κ. Στ. 
Σταυράκος αναφέρθηκε στην οικονομική 
κατάσταση της Περιφέρειας Κουρδιστάν και 
επεσήμανε διάφορους κλάδους που ενδεχομένως 
θα ενδιέφεραν τους Έλληνες εξαγωγείς.  
Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, πραγ- 
ματοποιήθηκαν συναντήσεις Β2Β μεταξύ 
Ελλήνων και επιχειρηματιών από αραβικά κράτη. 
Παράλληλα, οι Σύμβουλοι Εμπορικών και 
Οικονομικών Υποθέσεων της χώρας μας, είχαν τη 
δυνατότητα να συναντηθούν με ενδιαφερόμενες 
ελληνικές εταιρείες και να παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον 
των χωρών, όπου εργάζονται.   
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Κατασκευή νέου αγωγού πετρελαίου στην 
Περιφέρεια Κουρδιστάν 
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες 
κατασκευής νέου αγωγού πετρελαίου στο Ιρακινό 
Κουρδιστάν. Ο εν λόγω αγωγός θα συνδέει τις 
πετρελαιοπηγές από τις περιοχές Chamanke, 
Atrush και Shexan με τον κύριο αγωγό της 
Περιφέρειας, μέσω του οποίου γίνονται οι 
εξαγωγές αργού πετρελαίου προς τον τουρκικό 
λιμένα Ceyhan.  

Σύμφωνα με Κούρδους αξιωματούχους, οι 
εργασίες κατασκευής θα ολοκληρωθούν μέχρι το 
τέλος Μαΐου. Ο νέος αγωγός πετρελαίου, με 
συνολικό μήκος 40 χιλιομέτρων, αναμένεται να 
αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου της KRG κατά 
80.000 βαρέλια την ημέρα. 
 
Επένδυση της «Genel energy» στον τομέα του 
φυσικού αερίου  
Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου 
«Genel energy» (τουρκικών συμφερόντων) 
προέβη σε διευθέτηση προηγουμένης συμφωνίας 
(από το 2013) με την KRG που αφορούσε στην 
εκμετάλλευση δύο κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
αερίου προς την Τουρκία. Η περιοχή Κουρδιστάν 

διαθέτει απόθεμα 200 τρισ. κυβικών μέτρων 
φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί το 3% των 
συνολικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε 
ολόκληρο τον κόσμο.  
Σημειώνεται ότι, η «Genel energy» έχει υποστεί 
μεγάλες οικονομικές απώλειες στην Περιφέρεια 
Κουρδιστάν, τα τελευταία δύο έτη, δεδομένης της 
οικονομικής ύφεσης στην περιοχή.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Επίσκεψη τσεχικής αποστολής στο Ερμπίλ 
Τσεχική επιχειρηματική αποστολή, με Επικεφα- 
λής τον Υφυπουργό Γεωργίας της χώρας, κ. Jiri 
Jirsa, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ερμπίλ, στις 
28 Μαρτίου, για συνομιλίες με αξιωματούχους 
της Περιφέρειας Κουρδιστάν.  
Σε συνέντευξη τύπου, ο Τσέχος υφυπουργός 
ανέφερε ότι βασικός σκοπός της επίσκεψης της  
επιχειρηματικής αντιπροσωπείας της χώρας του, 
ήταν η διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας και 
επενδύσεων στην Περιφέρεια Κουρδιστάν, η 
κατασκευή φραγμάτων και η παροχή τεχνογνω- 
σίας εκ μέρους τσεχικών εταιρειών που δραστη- 
ριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Ιδιαίτερη 
μνεία έγινε στο ενδεχόμενο τσεχικής επένδυσης 
σχετικά με την κατασκευή εργοστασίου παρα- 
γωγής τρακτέρ στο εγγύς μέλλον.  
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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/ 
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