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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις 
στην Περιφέρεια Κουρδιστάν 
Σε εκδήλωση εγκαινίων πολυτελούς 
ξενοδοχειακής μονάδας στο Ερμπίλ, 
ο Επικεφαλής της περιφερειακής 
κουρδικής κυβέρνησης (KRG),        
κ. Nechirvan Barzani,  αναφέρθηκε 
στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις 
στο Ιρακινό Κουρδιστάν.  
Συγκεκριμένα, ο κ. Barzani επεσή- 
μανε ότι η οικονομία της Περιφέ- 
ρειας έχει αρχίσει να ανακάμπτει 
αργά αλλά σταθερά καθώς υπάρχουν 
πλέον σαφείς ενδείξεις ότι ξένες  
επενδύσεις επιστρέφουν στην περιο- 
χή. Υπογράμμισε επίσης ότι η 
κυβέρνησή του προτίθεται να διευκο- 
λύνει, με κάθε τρόπο, τις αλλοδαπές 
επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να 
επενδύσουν και να δραστηριοποιη- 
θούν στην περιφέρεια.  
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις προσπά- 
θειες της κουρδικής κυβέρνησης για 
διαφοροποίηση της οικονομίας και  

στις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν 
χώρα στον αγροτικό τομέα, τον του- 
ριστικό κλάδο κ.α. 
Τέλος, ο κ. Barzani αναφέρθηκε σε 
διάφορα οδικά και κατασκευαστικά 
έργα υποδομών που υλοποιήθηκαν 
τα τελευταία δέκα χρόνια στην 
Περιφέρεια Κουρδιστάν. Μεταξύ 
άλλων, σημείωσε ότι κατά το διάστη- 
μα αυτό, ο αριθμός των σχολείων 
αυξήθηκε από 3.200 σε 6.000 και 
των δημόσιων νοσοκομείων από 14 
σε 65 σε ολόκληρη την περιφέρεια. 
Αξιωματούχοι της κουρδικής κυβέρ- 
νησης εκφράζουν την εκτίμηση ότι 
θα είχαν υλοποιηθεί πολύ περισσό- 
τερα έργα υποδομών σε περίπτωση 
που δεν υπήρχαν προβλήματα στις 
σχέσεις μεταξύ της KRG και της 
κεντρικής κυβέρνησης στη Βαγδάτη. 
Η οικονομική κατάσταση της περιφέ- 
ρειας  είχε επιδεινωθεί ακόμη λόγω 
της πτώσης των τιμών του πετρελαί- 
ου και του πολέμου κατά του ISIS.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Χορήγηση δανείου από το ΔΝΤ προς το Ιράκ 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησε να 
χορηγήσει στο Ιράκ, υπό μορφή δανείου, 3 δισ. 
δολάρια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
κατά το τρέχον έτος. Η βελτίωση των υποδομών 
θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων.  
 
Σχέδιο ανοικοδόμησης του Ιράκ για την μετά 
ISIS εποχή  
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Σχεδιασμού 
του Ιράκ, κ. Salman Al-Jumaili,  το κόστος ανοι- 
κοδόμησης του Ιράκ μετά το τέλος του πολέμου 
κατά του ισλαμικού κράτους, αναμένεται να 
ανέλθει σε 100 δισ. δολάρια. Η κυβέρνηση του 
Ιράκ εκτιμά ότι η ανοικοδόμηση και αποκατά- 
σταση όλων των πληγεισών περιοχών θα διαρ- 
κέσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Το πρώτο στάδιο 
του σχεδίου ανοικοδόμησης θα είναι από το 2018 
έως το 2022, ενώ μέχρι το 2028 θα ολοκληρωθεί 
και το δεύτερο στάδιο.  
Ο κ. Jumaili ανέφερε επίσης ότι θα δημιουργηθεί 
ειδικό κρατικό ταμείο που θα αφορά στο σχέδιο 
ανοικοδόμησης και θα συμπεριλαμβάνεται στον 
ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους. Επιπλέον, η 
ιρακινή κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει δάνεια 
για την χρηματοδότηση των διαφόρων προγραμ- 
μάτων ανασυγκρότησης.  
 
Στασιμότητα στον κτηματομεσιτικό κλάδο στο 
Ιρακινό Κουρδιστάν 
Στασιμότητα παρατηρείται στον κλάδο των 
ακινήτων στην Περιφέρεια Κουρδιστάν, παρά το 
γεγονός ότι η οικονομία της περιοχής έχει αρχίσει 
να παρουσιάζει μικρή ανάκαμψη μετά την 
υιοθέτηση σκληρών μέτρων λιτότητας.  
Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον 
κτηματομεσιτικό κλάδο  εκτιμούν ότι, στο άμεσο 
μέλλον, οι τιμές των ακινήτων δεν πρόκειται να 
επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν πριν το 2014. 
Ένα ακίνητο, του οποίου η τιμή ανερχόταν σε 
250.000 δολάρια στο Ερμπίλ πριν από την έναρξη 

της οικονομικής κρίσης και τον πόλεμο κατά του 
ισλαμικού κράτους, κοστίζει πλέον 160.000 δολ., 
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, οι τιμές των 
διαμερισμάτων έχουν μειωθεί κατά 70%.  

Νέα υποκαταστήματα της Κεντρικής Τράπε- 
ζας του Ιράκ στην Περιφέρεια Κουρδιστάν 
Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ (CBI) αποφάσισε 
να ανοίξει δύο νέα υποκαταστήματα στο Ερμπίλ 
και στη Sulaymaniyah, κατόπιν συνομιλιών με 
την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση που 
διήρκεσαν ένα έτος. Το πρώτο υποκατάστημα 
στο Ερμπίλ αναμένεται να λειτουργήσει τον 
Ιούνιο 2017.  
 
Δεύτερο ετήσιο Ιρακινό-Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες 
του, το δεύτερο ετήσιο «Ιρακινό-Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων», 
το οποίο έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο των 
Αθηνών, στις 18 Μαΐου 2017. Το συνέδριο 
επικεντρώθηκε στους τομείς πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και βιώσιμης ενέργειας καθώς επίσης σε 
επενδυτικές ευκαιρίες και έργα υποδομών στο 
Ιράκ.  
Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, υπήρξαν 
συναντήσεις Β2Β μεταξύ Ελλήνων και Ιρακινών 
επιχειρηματιών που συμμετείχαν στο φόρουμ.  
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
 

Διεθνής έκθεση τουρισμού στο Ερμπίλ 
Η διεθνής  έκθεση «Middle East Tourism Expo 
2017» πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο 
Erbil International Fair Grounds το διάστημα 4-6 
Μαΐου   2017, με συμμετοχή  περισσοτέρων των 
200 εγχώριων και αλλοδαπών εταιρειών από 
αρκετές χώρες.   
Οι κουρδικές αρχές έχουν προγραμματίσει να 
δαπανήσουν περίπου 100 εκατ. δολάρια τα 
επόμενα χρόνια προκειμένου να αναπτυχθεί η 
τουριστική βιομηχανία και να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κουρ- 
διστάν, η οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από τις εξαγωγές πετρελαίου. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τουρισμού της 
Περιφέρειας (Kurdistan Tourism Board), περίπου 
1,6 εκατ. άτομα έχουν επισκεφθεί την περιοχή 
από τις αρχές του έτους (23% προέρχονται από 
γειτονικές χώρες). Η Υπουργός Τουρισμού της 
KRG, κα Newroz Mawlood, ανέφερε ότι «η 
κυβέρνηση εκφράζει την αισιοδοξία της για τη 
σταδιακή αύξηση των επισκεπτών, ωστόσο 
επεσήμανε ότι η ασφάλεια στην περιοχή αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη του τουριστικού τομέα».  

Εμπορική έκθεση μεταποιημένων προϊόντων 
Περισσότερες από 100 κουρδικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα μεταποίησης 
συμμετείχαν σε εμπορική έκθεση που διεξήχθη 
στο Ερμπίλ, τον Μάιο 2017. Οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν 
εμπορικές συνεργασίες και να προβούν σε 
λιανικές πωλήσεις. Η περιφερειακή κυβέρνηση 
αναμένεται να αυξήσει τους δασμούς στα 
εισαγόμενα προϊόντα και παράλληλα να 
ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις προκειμένου 
να αυξηθεί η παραγωγή εγχώριων προϊόντων.  
 
  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Σχέδιο για διυλιστήριο πετρελαίου στο Kirkuk 
Το υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ ενέκρινε την 
κατασκευή νέου διυλιστηρίου πετρελαίου στο 
Kirkuk.  Η επένδυση αυτή αναμένεται να ανέλθει 
σε 5 δισ. δολάρια και θα χρειαστούν 3-5 έτη για 
την ολοκλήρωση του έργου. Κατά την παρούσα 
στιγμή, το Kirkuk διαθέτει παλαιάς τεχνολογίας 
διυλιστήριο, ενώ μετά την κατασκευή του νέου 
σύγχρονου διυλιστηρίου, η ικανότητα διύλισης 
αργού πετρελαίου στην περιοχή θα αυξηθεί από 
30.000 σε 70.000 βαρέλια ημερησίως.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2017 

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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