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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Έκθεση για την οικονομική κατά- 

σταση στο Ιρακινό Κουρδιστάν  

Το Ινστιτούτο Ερευνών Μέσης 

Ανατολής (Middle East Research 

Institute-MERI) προέβη, στις 18 

Ιουλίου, στη δημοσίευση έκθεσης, 

στην οποία αναφέρονται κρίσιμες 

πτυχές της τρέχουσας οικονομικής 

κρίσης στο Ιρακινό Κουρδιστάν και 

προτείνονται στρατηγικές για την 

αντιμετώπισή της από την Κουρδική 

Περιφερειακή Κυβέρνηση (KRG). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συντάκτης 

της έκθεσης είναι ο κ. Αθανάσιος 

Μάνης, ερευνητής στο MERI. Η 

συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τέσ- 

σερις διαφορετικές στρατηγικές, στις 

οποίες θα μπορούσε να εστιάσει  η 

KRG, κατά το προσεχές διάστημα: α)  

ανεξαρτησία της Περιφέρειας Κουρ- 

διστάν, β) επαναπροσέγγιση με την 

κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης, 

γ) χρηματοδότηση από διεθνείς φο- 

ρείς/οργανισμούς, δ) μακροοικονομι- 

κή χρηματοδοτική συνδρομή από 

περιφερειακούς φορείς. 

Η επιλογή μιας μόνο εκ των ανωτέρω 

στρατηγικών δύναται να αποτρέψει, 

σε βραχυπρόθεσμο διάστημα, την 

οικονομική κατάρρευση της Περιφέ- 

ρειας Κουρδιστάν, με την υπόθεση 

ότι οι τιμές του πετρελαίου θα 

παραμείνουν συγκρατημένες στο 

προσεχές μέλλον. Στην έκθεση 

υποστηρίζεται ότι, μόλις αποφευχθεί 

ο κίνδυνος οικονομικής κατάρρευ- 

σης, η KRG θα είναι σε θέση να 

προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρ- 

ρυθμίσεις και να διαφοροποιήσει  την 

οικονομία της περιοχής προκειμένου 

να μην εξαρτάται σχεδόν αποκλειστι- 

κά από τις εξαγωγές πετρελαίου.  

Εκτιμώντας τα υπέρ και τα κατά των 

επιμέρους στρατηγικών, το βασικό 



επιχείρημα είναι ότι η KRG χρειάζεται άμεσα 

χρηματοδοτική συνδρομή διεθνών οργανισμών, 

όπως π.χ. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 

και σε μεταγενέστερο στάδιο, θα μπορούσε να 

απευθυνθεί στην ΕΕ για παροχή οικονομικής 

βοήθειας. Με τον τρόπο αυτό, η KRG θα 

μπορούσε να λάβει δάνεια με χαμηλά επιτόκια 

και ευνοϊκούς όρους, με απώτερο στόχο την 

αποκατάσταση της ρευστότητας στον ιδιωτικό 

τομέα,  την επανεκκίνηση πολλών σημαντικών 

δημοσίων έργων και τέλος την αποκατάσταση της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης. 

Οι διεθνείς φορείς θα είναι σε θέση να 

παρακολουθούν στενά τη διαδικασία σταθεροποί- 

ησης της οικονομίας του Ιρακινού Κουρδιστάν 

και να παρέχουν τεχνογνωσία ούτως ώστε 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διαφο- 

ροποίηση της οικονομίας και καταπολέμηση της 

διαφθοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, τόσο οι 

ΗΠΑ όσο και η ΕΕ δεν φαίνονται να είναι 

ιδιαίτερα πρόθυμες να δεσμεύσουν χρηματικά 

κεφάλαια προς το Ερμπίλ, παρά μόνο σε 

περίπτωση επαναπροσέγγισης με την κυβέρνηση 

της Βαγδάτης, εκ μέρους της ηγεσίας της KRG. 

Το γεγονός της επαναπροσέγγισης αποτελεί 

μεγάλη πρόκληση για την KRG διότι συνεπάγεται 

ότι, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, θα πρέπει να 

σταματήσει τη ρητορική σχετικά με τη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της 

Περιφέρειας.  

Κατά την παρούσα στιγμή, η επιλογή της 

χρηματοδότησης από διεθνείς φορείς ή οργα- 

νισμούς φαίνεται να είναι η κατάλληλη 

στρατηγική και σχετίζεται με τις τρέχουσες 

οικονομικές ανάγκες του Ιρακινού Κουρδιστάν. 

Η ανεξαρτησία παραμένει ασφαλώς ένας 

μακροπρόθεσμος στόχος και απαιτείται επίσης 

έγκριση από διεθνείς και περιφερειακούς φορείς. 

Η επαναπροσέγγιση και μόνο με τη Βαγδάτη δεν 

αρκεί, καθώς το 17% του ιρακινού προϋ- 

πολογισμού που θα έπρεπε να λαμβάνει η 

κουρδική περιφέρεια, σε ετήσια βάση, δεν μπορεί 

να ανταποκριθεί απόλυτα στις οικονομικές 

ανάγκες της περιοχής. Τέλος, η μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή από περιφερειακούς 

φορείς δεν δύναται να θεωρηθεί πολύ 

αποτελεσματική στρατηγική από οικονομικής και 

πολιτικής απόψεως.   

Συμπερασματικά, η μελέτη αναφέρει ότι άμεση 

προτεραιότητα της KRG θα πρέπει να είναι μία 

ενιαία στρατηγική εξισορρόπησης μεταξύ 

πολιτικών στόχων και οικονομικών αναγκών, που 

θα είχε ως αποτέλεσμα την αποτροπή της  

κατάρρευσης της οικονομίας του Ιρακινού 

Κουρδιστάν. 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Σημαντική επένδυση στην πόλη Sulaymaniyah 

της Περιφέρειας Κουρδιστάν 

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια νέου 

υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής σύνθε- 

των  φύλλων αλουμινίου με την ονομασία 

«IRALEX» στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Περιφέρειας Κουρδιστάν, Sulaymaniyah.  

Η μονάδα «IRALEX», έκτασης 342.000 τ.μ., 

ανήκει στον βιομηχανικό όμιλο «Faruk Holding»  

και η αξία της επένδυσης ανέρχεται σε 75 εκατ. 

δολ. ΗΠΑ. Στην παρούσα φάση, 100 εξειδι- 

κευμένοι επαγγελματίες απασχολούνται στις 

εγκαταστάσεις του εν λόγω εργοστασίου. Κατά 

την ομιλία του, στην τελετή των εγκαινίων, ο     

κ. Faruk Mustafa, διευθύνων σύμβουλος του 

ομίλου «Faruk Holding» ανέφερε ότι το 

επενδυτικό αυτό έργο είναι πολύ σημαντικό τόσο 

για  την πόλη  Sulaymaniyah  όσο και  γενικότερα   
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για την περιφέρεια του Κουρδιστάν και εξέφρασε 

την πεποίθηση ότι η λειτουργία του εργοστασίου 

πρόκειται να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

οικονομίας της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι, ο όμιλος «Faruk Holding» 

αποτελείται από 27 εταιρείες που δραστη- 

ριοποιούνται σε 12 ξεχωριστούς τομείς ζωτικής 

σημασίας για την ανοικοδόμηση του Ιράκ, όπως 

π.χ. τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, κατα- 

σκευές, ενέργεια, γεωργία, παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών κτλ.    

 

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της 

Zagrosjet 

Πραγματοποιήθηκε, στις 27 Ιουλίου 2016, 

συνάντηση μεταξύ του Προϊσταμένου του 

Γραφείου ΟΕΥ Ερμπίλ, κ. Στ. Σταυράκου και του 

κ. Moffak Hamad, διευθύνοντος συμβούλου της 

Zagrosjet, η οποία αποτελεί την σημαντικότερη 

αεροπορική εταιρεία της Περιφέρειας Κουρ- 

διστάν. Η εταιρεία, με έδρα το Ερμπίλ, εκτελεί 

απευθείας πτήσεις σε προορισμούς της Μέσης 

Ανατολής και στη Σουηδία, ενώ από τον 

Αύγουστο τρέχοντος έτους θα εκτελούνται 

τακτικές πτήσεις προς τη Γερμανία.  

Ο διευθύνων σύμβουλος της Zagrosjet, υπο- 

γράμμισε το έντονο ενδιαφέρον της εταιρείας του 

για έναρξη απευθείας πτήσεων από το Ερμπίλ 

προς την Αθήνα και θεωρεί επίσης πολύ 

σημαντική την αεροπορική σύνδεση Ερμπίλ-

Ρόδου το καλοκαίρι του 2017.   

Η  απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ελλάδας 

με το Ερμπίλ δύναται να ενισχύσει τις σχέσεις της 

χώρας μας με την Περιφέρεια Κουρδιστάν καθώς 

με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται νέες 

προοπτικές και αυξάνονται οι πιθανότητες συνερ- 

γασίας σε αρκετούς τομείς (π.χ. εμπόριο, επιχει- 

ρηματικότητα, τουρισμός κτλ.). 

Αύξηση των αφίξεων στο διεθνές αεροδρόμιο 

του Ερμπίλ  

Το τηλεοπτικό κανάλι «Kurdistan 24» ανέφερε 

ότι, ο αριθμός των αφίξεων στο αεροδρόμιο του 

Ερμπίλ αυξήθηκε κατά 11,5% το πρώτο εξάμηνο 

του 2016 σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 

προηγούμενου έτους. Η Κουρδική Περιφερειακή 

Κυβέρνηση είχε  υπολογίσει αρχικά ότι θα υπάρ- 

ξει σημαντική μείωση των αφίξεων το 2015, 

λόγω του πολέμου των κουρδικών δυνάμεων 

εναντίον του ISIS και της οικονομικής ύφεσης 

στην Περιφέρεια Κουρδιστάν. Εν τούτοις, ο συ- 

νολικός αριθμός των επισκεπτών στο Κουρδιστάν 

το 2015 ανήλθε σε 1,6 εκατ. άτομα, παρου- 

σιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2014 (1,5 εκατ. 

αφίξεις).  

 

Επίσκεψη στα γραφεία του Φορέα Επεν- 

δύσεων της Περιφέρειας Κουρδιστάν 

Σε επίσκεψη του διευθύνοντος του Γραφείου 

ΟΕΥ Ερμπίλ, κ. Στ. Σταυράκου  στα κεντρικά 

γραφεία του Φορέα Επενδύσεων της Περιφέρειας 

Κουρδιστάν, στις 31 Ιουλίου 2016, υπήρξε 

αναλυτική ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ του 

επενδυτικού φορέα για τις αρμοδιότητες και τις 

δράσεις του Οργανισμού.   

Ο επενδυτικός φορέας του Ιρακινού Κουρδιστάν 

έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία επενδυτικών 

ευκαιριών στην περιφέρεια και συνδράμει επίσης 

τους επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριο- 

ποιηθούν στην περιοχή. Τα μέλη του ΔΣ 

επεσήμαναν ορισμένα από τα κίνητρα που 

δίνονται σε αλλοδαπούς επενδυτές, κατά την 

έναρξη των επιχειρηματικών τους δραστηριο- 

τήτων στο Κουρδιστάν (π.χ. παροχή οικοπέδων, 

απαλλαγή δασμών εισαγωγής μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού τα πρώτα πέντε έτη λει- 

τουργίας μιας ξένης επιχείρησης κτλ.).  
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Στήριξη της αγροτικής παραγωγής στην 

περιφέρεια του Κουρδιστάν 

Η Υπηρεσία για θέματα Γεωργίας και Υδάτινων 

Πόρων («Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινων 

Πόρων») της Περιφερειακής Κυβέρνησης του 

Κουρδιστάν (KRG) εξετάζει σοβαρά το 

ενδεχόμενο ενίσχυσης των επιδοτήσεων σε 

αγρότες της περιοχής λόγω της αξιοσημείωτης 

αύξησης των εσόδων του αγροτικού τομέα στην 

περιφέρεια κατά το περασμένο έτος. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Υπηρεσία αναφέρει ότι, 

το 2015 έγιναν επενδύσεις, ύψους  2,8 τρισ. 

ιρακινών δηναρίων (περίπου 2,3 δισ. δολ. ΗΠΑ) 

στον αγροτικό τομέα του Κουρδιστάν, γεγονός 

που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων 

για τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή. 

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Περιφέρειας 

Κουρδιστάν, ο τομέας της γεωργίας αντιστοιχεί 

στο 10% του ΑΕΠ του Ιρακινού Κουρδιστάν, 

ωστόσο η KRG ευελπιστεί ότι το ποσοστό αυτό 

θα μπορούσε ενδεχομένως να ανέλθει σε 30% τα 

προσεχή χρόνια. 

Εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας για γεωργικά 

θέματα, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την 

προώθηση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου 

ότι οι αγρότες της περιφέρειας αντιμετωπίζουν 

έντονο ανταγωνισμό από ξένες εταιρείες που 

διαθέτουν τα εισαγόμενα προϊόντα τους σε 

χαμηλότερες τιμές και αρκετά μεγαλύτερες 

ποσότητες. Η στήριξη θα δίνεται σε αγρότες της 

περιοχής μέσω διαφόρων δράσεων παροχής 

τεχνικής βοήθειας και διανομής σπόρων και 

φυτών προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή 

τους και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί 

σε σχέση με εισαγωγείς αγροτικών προϊόντων 

στην Περιφέρεια Κουρδιστάν. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Μηνιαία έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές 

αργού πετρελαίου  

Η Υπηρεσία για θέματα Φυσικών Πόρων 

(«Υπουργείο Φυσικών Πόρων») της 

Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν 

(KRG) δημοσίευσε την μηνιαία έκθεση εξαγωγών 

αργού πετρελαίου για τον Ιούνιο του 2016. Στην 

έκθεση αναφέρεται ότι, τον περασμένο μήνα 

εξήχθησαν συνολικά 15.427.074 βαρέλια αργού 

πετρελαίου (κατά μέσο όρο 514.236 βαρέλια  ανά  

ημέρα), μέσω του δικτύου αγωγών προς το 

τουρκικό λιμάνι Ceyhan. Σημειώνεται ότι, η 

διύλιση 2 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου 

πραγματοποιήθηκε στα διυλιστήρια Kalak και 

Bazian, τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια 

Κουρδιστάν. 

Τα συνολικά έσοδα από τις εξαγωγές αργού 

πετρελαίου ανήλθαν σε  561 εκατ. δολάρια. Το 

ποσό των 480 εκατ. δολαρίων αφορά σε καθαρά 

έσοδα για την KRG, ενώ το υπόλοιπο ποσό (81 

εκατ. δολ.) διατέθηκε σε εταιρείες παραγωγής 

πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν και για το λόγο αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνεται στα καθαρά έσοδα της KRG. 

Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

πετρελαίου DNO  

Η νορβηγική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου «DNO» προτίθεται να επεκτείνει τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν καθώς κατέθεσε ήδη προσφορά για 

την εξαγορά της ανταγωνίστριας εταιρείας «Gulf 

Keystone Petroleum Ltd» έναντι 300 εκατ. δολ. 

ΗΠΑ. Στην περίπτωση που επιτευχθεί η εξαγορά 

αυτή, η DNO θα καταστεί η μεγαλύτερη εταιρεία 

παραγωγής πετρελαίου σε  ολόκληρη την Περιφέ- 

ρεια Κουρδιστάν.   
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2016 

Event: Agrofood Baghdad  

Duration: 7-9 September 2016 

Organizer:  International Fairs Promotion ( IFP) 

Al Wehda Area Street 62 – Quarter 906, Alley 16  

Villa 20, Baghdad, Iraq  

Tel : +964 66 2645511  

E-mail: hussam.ghaleini@ifpiraq.com  

Website: www.iraqagrofood.com/Baghdad/home.php 

 

 

Event: Medicare Erbil 

Duration: 13-15 September 2016 

Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 

Al Mashraq Street, Villa #2 Hadiab  

Ankawa Erbil, Iraq  

Tel : +964 66 2645511  

E-mail: info@ifpiraq.com 

Website: www.iraqmedicare.com/Erbil/home.php 

 

 

Event: Baghdad International Fairs 

Duration: 3-6 October 2016 

Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 

Al Mashraq Street, Villa #2 Hadiab  

Ankawa Erbil, Iraq  

Tel : +964 66 2645511  

E-mail:  info@ifpiraq.com  

Website: www.eif-expo.com 

 

 

Event: Agrofood Erbil 

Duration: 14-17 November 2016 

Organizer:  International Fairs/ Promotion (IFP) 

Al Mashraq Street, Villa #2 Hadiab  

Ankawa Erbil, Iraq  

Tel : +964 66 2645511  

E-mail: rayan.bahnan@ifpiraq.com   

Website: http://iraqagrofood.com/Erbil 

 

 

Event: Medicare Baghdad 

Duration: 7-9 December 2016 

Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 

Al Wehda AreaStreet 62 – Quarter 906, Alley 16  

Villa 20, Baghdad, Iraq  

Tel : +964 66 2645511  

E-mail: hussam.ghaleini@ifpiraq.com   

Website: www.iraqmedicare.com/Baghdad/home.php 
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