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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

∆ιεθνές οικονοµικό forum στο 

Ερµπίλ  

Σε πρόσφατο οικονοµικό φόρουµ 

που διοργανώθηκε στο Ερµπίλ (27-

28 Απριλίου 2016) από το Ινστιτούτο 

Ερευνών Μέσης Ανατολής (Middle 

East Research Institute-MERI), 

επισηµάνθηκε η ανάγκη  διαφοροποί- 

ησης της οικονοµίας της Περιφε- 

ρειακής Κυβέρνησης Κουρδιστάν 

(KRG), ούτως ώστε να µην εξαρ- 

τάται  η περιοχή από τις εξαγωγές 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Οικονοµικοί αναλυτές και εµπειρο- 

γνώµονες που συµµετείχαν στο εν 

λόγω συνέδριο υπογράµµισαν ότι η 

δηµιουργία φορολογικού συστήµατος 

θα συνέβαλλε στη βελτίωση της 

οικονοµίας της περιοχής. Εκπρό- 

σωπος της Υπηρεσίας για θέµατα 

οικονοµικών («Υπουργείο Οικονοµι- 

κών»)  ανέφερε ότι οι αρχές της KRG 

δεν εστιάζουν στη δηµόσια φορολο- 

γία αλλά στη συλλογή δασµών στα 

σύνορά της. Έχει υπολογισθεί ότι 

450 δισ. ιρακινά δηνάρια µπορούν να 

συλλέγονται κάθε µήνα σε σταθµούς 

εισόδου στην περιοχή». Εν τούτοις, 

σύµφωνα µε δηλώσεις αξιωµατούχου 

από την Περιφερειακή Κυβέρνηση, η 

καταβολή δασµών σε σηµεία εισόδου 

στο Ιρακινό Κουρδιστάν είναι προ- 

βληµατική λόγω διαφόρων πολιτικών 

και οικονοµικών ζητηµάτων µεταξύ 

των τοπικών αρχών και της κεντρι- 

κής κυβέρνησης στη Βαγδάτη. Για 

παράδειγµα, τα φορτηγά που µεταφέ- 

ρουν προϊόντα εντός του Ιράκ φορο- 

λογούνται δύο φορές, αρχικά από την 

κεντρική κυβέρνηση στη Βαγδάτη 

και εν συνεχεία από τις αρχές της 

KRG, γεγονός που έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη των εµπο- 

ρικών σχέσεων στην περιοχή. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Επένδυση του οµίλου «Cristal Group» στο 

Ερµπίλ 

Ο επιχειρηµατικός όµιλος «Cristal Group» 

προέβη σε συµφωνία συνεργασίας µε την 

εταιρεία «Harco Erbil» που αφορά στην 

λειτουργία του πρώτου ξενοδοχείου Emerald στο 

Ερµπίλ. Το συγκεκριµένο ξενοδοχείο αποτελεί τη 

δεύτερη επένδυση του οµίλου «Cristal Group» 

στο Ερµπίλ και την τρίτη γενικότερα στο Ιράκ.  

Ο όµιλος «Cristal Group» ιδρύθηκε στα ΗΑΕ και 

δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς, όπως π.χ. 

φιλοξενία και εστίαση, ακίνητα, παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών. Θεωρείται από τους 

πιο επιτυχείς επιχειρηµατικούς οµίλους στη Μέση 

Ανατολή και έχει επίσης εκπονήσει µελέτη που 

αφορά στην αύξηση του χαρτοφυλακίου της 

εταιρείας µε 25 νέα ακίνητα εντός των προσεχών 

5-10 ετών. 

 

Αύξηση 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) εξέδωσε ανακοίνωση, στην 

οποία αναφέρεται ότι η παραγωγή τοπικών 

αγροτικών προϊόντων έχει αυξηθεί παρά την 

εµφανή έλλειψη χρηµατοδότησης στον αγροτικό 

τοµέα της περιοχής.  

Ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας,  κ. Abdulstar Ma- 

jid, ανέφερε σε πρόσφατο συνέδριο που διεξήχθη 

στο Πανεπιστήµιο Salahaddin στο Ερµπίλ ότι τα 

αγροτικά προϊόντα έχουν αυξηθεί στην περιοχή 

του Κουρδιστάν παρόλο που το υπουργείο του 

δεν έχει λάβει κάποιας µορφής επιδότηση τα 

τελευταία δύο έτη. Η εν λόγω Υπηρεσία για 

θέµατα Γεωργίας συνεισφέρει στα έσοδα της 

KRG λόγω της  ισχύουσας πολιτικής προστασίας 

εγχώριων προϊόντων. Η συνεισφορά της 

Υπηρεσίας αγγίζει το 10% του συνολικού 

προϋπολογισµού της περιφέρειας Κουρδιστάν, 

ενώ ο κ. Majid υπογράµµισε ότι αν η KRG 

δύναται να παράσχει χρηµατοδότηση και στήριξη 

στους αγρότες της περιοχής, τότε το ποσοστό 

συνεισφοράς θα ανέλθει σε 30%. Σηµειώνεται 

ότι, κατά την παρούσα χρονική στιγµή, µόλις τρία 

αγροτικά προϊόντα (µήλα, σιτάρι και πατάτες) 

εξάγονται από την περιφέρεια του Κουρδιστάν. 

Ενδεχοµένως, η γεωργία θα µπορούσε εν µέρει να 

συµβάλει στην αντιµετώπιση της οικονοµικής 

κρίσης στην περιοχή, αν οι αγρότες µπορούσαν 

να λάβουν υποστήριξη από τις τοπικές αρχές.  

Ο εκπρόσωπος τύπου της Υπηρεσίας για θέµατα 

Γεωργίας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 

επεσήµανε ότι έχουν αυξηθεί οι καλλιεργούµενες 

εκτάσεις στο Κουρδιστάν και από 1,7 εκατ. 

εκτάρια που ήταν προηγουµένως, τώρα η περιοχή 

διαθέτει 3,1 εκατ. εκτάρια. Εξέφρασε επίσης την 

εκτίµηση ότι η αγροτική παραγωγή θα αυξηθεί σε 

1 εκατ. τόνους, γεγονός που θα µπορούσε 

ενδεχοµένως να καταστήσει αυτάρκη την 

ευρύτερη περιοχή.  

 

Μείωση του όγκου εµπορικών συναλλαγών 

στα σύνορα Ιράκ και Τουρκίας  
Οι εµπορικές συναλλαγές στο συνοριακό σταθµό 

Ibrahim Khalil µεταξύ του Ιρακινού Κουρδιστάν 

και της Τουρκίας έχουν µειωθεί κατά 60% το 

τελευταίο διάστηµα λόγω της διένεξης µεταξύ 

του τουρκικού στρατού και του κουρδικού 

κόµµατος PKK στο νοτιοανατολικό τµήµα της 

Τουρκίας. Σύµφωνα µε τις τοπικές κουρδικές 

αρχές, οι εµπορικές ροές στο συγκεκριµένο 

συνοριακό σταθµό παρουσιάζουν συνεχή µείωση 

µετά το 2013, ωστόσο η κατάσταση έχει επιδει- 

νωθεί τους τελευταίους µήνες.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Μηνιαία έκθεση σχετικά µε τις εξαγωγές 

αργού πετρελαίου  

Η Υπηρεσία για θέµατα Φυσικών Πόρων 

«Υπουργείο Φυσικών Πόρων»)  της  Περιφερεια- 

κής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG) στο 

Βόρειο Ιράκ προέβη σε δηµοσίευση  της µηνιαίας 

έκθεσης εξαγωγών αργού πετρελαίου για τον 

Απρίλιο του 2016. Συγκεκριµένα, στην εν λόγω 

έκθεση αναφέρεται ότι τον περασµένο µήνα 

εξήχθησαν συνολικά 15.356.651 βαρέλια αργού 

πετρελαίου (κατά µέσο όρο 511.888 βαρέλια ανά 

ηµέρα), µέσω του δικτύου αγωγών του 

Κουρδιστάν προς το λιµάνι Ceyhan στην 

Τουρκία. 

Τα ακαθάριστα έσοδα από τις εξαγωγές αργού 

πετρελαίου για την KRG ανήλθαν σε  376, 3 

εκατ. δολάρια, ενώ από το ποσό αυτό 58,8 εκατ. 

δολάρια διατέθηκαν σε εταιρείες παραγωγής 

πετρελαίου. Επιπροσθέτως, φορτίο που 

υπερβαίνει το 1 εκατ. βαρέλια (1.025.828 

βαρέλια) αφορούσε προπληρωµές που είχαν 

πραγµατοποιηθεί από το 2015 και συνεπώς το 

ποσό που προκύπτει από το εν λόγω φορτίο δεν 

συνυπολογίζεται στα έσοδα της KRG.    

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η µηναία έκθεση που 

συντάσσει η Υπηρεσία για θέµατα Φυσικών 

Πόρων της KRG περιλαµβάνει τον όγκο 

εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή του 

Κουρδιστάν προς το Ceyhan, την πώληση 

φορτίων ακατέργαστου πετρελαίου σε αγοραστές 

και τα ακαθάριστα έσοδα που εισέπραξε η KRG.  

 

Σηµαντικά κέρδη για την εταιρεία πετρελαίου 

και φυσικού αερίου DNO  

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της νορβηγικής 

εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου 

«DNO», η εταιρεία πρόκειται να ξεκινήσει 

σύντοµα νέο έργο γεώτρησης στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν καθώς καταβάλλονται κανονικά οι 

πληρωµές των εξαγωγών από την Περιφερειακή 

Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG). Παρά την 

συνεχιζόµενη πτώση των τιµών του πετρελαίου, 

σε παγκόσµια κλίµακα και την οικονοµική κρίση 

στην περιφέρεια του Κουρδιστάν τα τελευταία 

δύο έτη, η «DNO» πραγµατοποίησε κέρδη, ύψους 

8 εκατ. δολαρίων, κατά το πρώτο τρίµηνο του 

τρέχοντος έτους. Τον περασµένο Απρίλιο, η εν 

λόγω εταιρεία εξήγαγε, κατά µέσο όρο, 117.000 

βαρέλια την ηµέρα.  

Σηµειώνεται ότι, η «DNO» ήταν η πρώτη 

εταιρεία πετρελαίου προερχόµενη από χώρα της 

∆ύσης, που αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στην 

περιοχή του Κουρδιστάν το 2004, ενώ δύο χρόνια 

αργότερα ανακάλυψε την πετρελαιοπηγή Tawke, 

από την οποία προέρχεται σήµερα το 60% των 

συνολικών εξαγωγών πετρελαίου της ευρύτερης 

κουρδικής περιοχής.  

 

Προτεινόµενη κατασκευή αγωγού πετρελαίου 

από το Ιρακινό Κουρδιστάν προς το Ιράν  

Σε άρθρο της ηλεκτρονικής εφηµερίδας «Ekurd 

Daily», αναφέρεται ότι η  κατασκευή του αγωγού 

πετρελαίου από την περιοχή του Κουρδιστάν 

προς το Ιράν δεν έχει λάβει ακόµα έγκριση από 

την κεντρική κυβέρνηση στη Βαγδάτη. Το 

δηµοσίευµα επικαλείται δηλώσεις Ιρανού 

διπλωµάτη που εργάζεται στην περιφέρεια 

Κουρδιστάν και αναφέρει ότι συνεχίζονται  οι 

διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τον αγωγό πετρε- 

λαίου, ο οποίος θα µπορούσε να συµβάλει στην 

εξαγωγή 250.000 βαρελιών πετρελαίου την 

ηµέρα από το Ιρακινό Κουρδιστάν προς το νότιο 

Ιράν και θα καταλήγει στον περσικό κόλπο.  

Εν τούτοις, ο Ιρανός αξιωµατούχος σηµειώνει 

πως η Βαγδάτη δεν έχει συµφωνήσει µέχρι 

στιγµής για την κατασκευή του αγωγού. 
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

∆ιεθνής έκθεση «Global Village Exhibition» 

στο Ερµπίλ 

Η διεθνής  έκθεση «Global Village Exhibition» 

πραγµατοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Erbil 

International Fair Grounds από 28 Απριλίου έως 

12 Μαϊου  2016, µε συµµετοχή  εταιρειών από 

αρκετές χώρες.   

Η έκθεση προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες και 

αποτέλεσε µοναδική ευκαιρία για πολλούς 

επαγγελµατίες από διάφορους κλάδους 

προϊόντων καθώς είχαν τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιήσουν άµεσες λιανικές πωλήσεις και 

να συνάψουν επιχειρηµατικές συνεργασίες µε 

άλλες εταιρείες που συµµετείχαν στην έκθεση.   

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

 

Συνάντηση στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων της 

Κουρδικής Περιφερειακής Κυβέρνησης 

Πραγµατοποιήθηκε στις 15 Μαΐου συνάντηση 

µεταξύ του προϊσταµένου του Γραφείου ΟΕΥ 

Ερµπίλ, κ. Στ. Σταυράκου και του Επικεφαλής 

του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων της Κουρδικής 

Περιφερειακής Κυβέρνησης  (KRG), κ. Falah 

Mustafa Bakir.  Κατά τη συνάντηση,  έγινε εκτε- 

νής αναφορά στις εταιρείες Ελλήνων πολιτών που 

δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κουρδιστάν 

και ζητήθηκε η συνδροµή των τοπικών αρχών σε 

περίπτωση που αντιµετωπίζουν προβλήµατα οι 

επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων. Συζητήθη- 

κε επίσης το ενδεχόµενο διοργάνωσης επιχει- 

ρηµατικής αποστολής από την Ελλάδα.  

Από την πλευρά του, ο κ. Falah Mustafa Bakir 

προέβη σε αναλυτική ενηµέρωση για την τρέχου- 

σα οικονοµική κατάσταση στην περιφέρεια του   

Κουρδιστάν και τις υπάρχουσες προκλήσεις λόγω 

της ύφεσης της οικονοµίας στην περιοχή, της 

γενικότερης πτώσης των τιµών του πετρελαίου 

και του συνεχιζόµενου πολέµου των κουρδικών 

δυνάµεων των  Peshmerga εναντίον του ISIS.  

Σχετικά µε την οικονοµική κρίση που πλήττει το 

Ιρακινό Κουρδιστάν, ανέφερε ότι 4.000 έργα 

κατασκευής και βελτίωσης υποδοµών έχουν 

διακοπεί δεδοµένης της έλλειψης ρευστότητας 

και χρηµατοδότησης.  Ιδιαίτερη µνεία έγινε στην 

κατάσταση σχετικά µε εσωτερικά εκτοπισµένους 

(IDPs) και πρόσφυγες καθώς ο αριθµός τους 

συνολικά υπερβαίνει το 1,8 εκατ., γεγονός που 

δυσχεραίνει το έργο των τοπικών αρχών να 

διαχειριστούν αποτελεσµατικά το θέµα. Ο          

κ. Falah υπογράµµισε την άµεση ανάγκη παροχής 

διεθνούς βοήθειας προς την KRG προκειµένου να 

αντιµετωπισθούν οι  προκλήσεις και θεωρεί ότι 

θα ήταν εφικτή η συνδροµή της Ελλάδος σε 

θέµατα εκπαίδευσης και πολιτισµού, παροχής 

τεχνογνωσίας κ.α.  

Τέλος, επισηµάνθηκε η ανάγκη λειτουργίας ελ- 

ληνικού προξενείου στο Ερµπίλ καθώς µε τον 

τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ 

της χώρας µας και της περιφέρειας Κουρδιστάν 

σε αρκετούς τοµείς.  

  Photo:http://www.gov.krd/a/d.aspx?l=14&a=49763 

  Photo:http://dfr.gov.krd/ 



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 

 

 

                                 ΜΑΙΟΣ   ΣΕΛΙ∆Α 5 


