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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Σημαντική αύξηση των εμπορικών 
συναλλαγών στο Ιρ. Κουρδιστάν 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τελω- 
νειακής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κουρδιστάν, αύξηση κατά 20% 
παρουσιάστηκε  στα έσοδα από τις 
διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές 
το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους συγκριτικά με το ίδιο διάστημα 
του 2016.  
Οι αρμόδιες κουρδικές αρχές 
εκτιμούν ότι η αύξηση αυτή οφεί- 
λεται κυρίως στην εγκατάσταση 
αυτόματου ηλεκτρονικού συστήμα- 
τος καταγραφής στους δύο σημαντι- 
κότερους συνοριακούς σταθμούς της 
Περιφέρειας, από τις αρχές του 
τρέχοντος έτους. Κούρδοι αξιωμα- 
τούχοι αναφέρουν ότι το σύστημα 
ηλεκτρονικής καταγραφής θα εγκα- 
τασταθεί σε όλους τους συνοριακούς 
σταθμούς της Περιφέρειας Κουρ- 
διστάν καθώς αυτό αναμένεται να 
συμβάλλει, σε μεγάλο βαθμό, στην 

αύξηση των εμπορικών συναλλαγών 
και των επισκεπτών προς την περιοχή 
του Κουρδιστάν.   
Η Περιφερειακή Κυβέρνηση Κουρ- 
διστάν (KRG) διαχειρίζεται, κατά 
την παρούσα στιγμή, τέσσερις 
διεθνείς σταθμούς στα σύνορα με το  
Ιράν και  την Τουρκία και είχε ετήσιο 
όγκο συναλλαγών της τάξης των 15 
δισ. δολαρίων πριν την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης στην περιοχή. Τα 
συνολικά έσοδα από όλους τους 
συνοριακούς σταθμούς του Ιρακινού 
Κουρδιστάν ανήλθαν σε 560 εκατ. 
δηνάρια (περίπου 4 εκατ. δολάρια) το 
περασμένο έτος.  
Υπάρχει επίσης πρόβλεψη σύνδεσης 
των διεθνών αεροδρομίων των 
κουρδικών πόλεων Sulaymaniyah και 
Erbil, με το ηλεκτρονικό σύστημα 
καταγραφής με σκοπό την περαιτέρω 
ενίσχυση του εμπορίου και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
εσόδων της KRG.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Αιγυπτιακών 
και Κουρδικών επιχειρήσεων  
H Υπηρεσία Εμπορικών Υποθέσεων της Αιγύ- 
πτου (ECA) προέβη, κατά το τελευταίο τρίμηνο, 
στην υπογραφή συμβάσεων εξαγωγής πολλών 
αιγυπτιακών προϊόντων σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κουρδι- 
στάν, συνολικής αξίας 8 εκατ. δολ.  
Κατόπιν πρόσκλησης της «ECA», δέκα 
κορυφαίες εταιρείες της περιφέρειας Κουρδιστάν 
είχαν συμμετάσχει στη διεθνή εμπορική έκθεση 
«Food Africa» στο Κάιρο, τον Απρίλιο τρέχοντος 
έτους.   
Επιπροσθέτως, αρκετές κουρδικές εταιρείες από 
τους κλάδους επίπλων, αγροτικών προϊόντων, 
ενδυμάτων και υποδημάτων, δερμάτινων ειδών, 
χημικών προϊόντων, συμμετείχαν σε διάφορες 
επιχειρηματικές αποστολές που έλαβαν χώρα  
στην Αίγυπτο στο διάστημα των τελευταίων 
μηνών.  

Επέκταση της εμπορικής συμφωνίας της 
Ericsson και της Zain 
Η ιρακινή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Zain και  
ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Ericsson από τη 
Σουηδία ανακοίνωσαν την ανανέωση της μεταξύ 
τους συνεργασίας μέχρι το 2021. Οι δύο εταιρείες 
είχαν αρχικά υπογράψει επιχειρηματική συμ- 
φωνία το 2012, στην οποία προβλεπόταν ότι η 
σουηδική εταιρεία θα παρείχε υπηρεσίες 
διαχείρισης και παρακολούθησης του δικτύου και 
των πληροφοριακών υποδομών της  Zain. 
Σύμφωνα με τους όρους της νέας σύμβασης, η 
Ericsson θα μπορεί πλέον να παρέχει  στην 
ιρακινή εταιρεία ένα κέντρο λειτουργίας 
υπηρεσιών, γεγονός που σηματοδοτεί την 
αναβάθμιση του δικτύου της.  
Ο διευθύνων σύμβουλος της Zain, κ. Ali Al Za-
hid, ανέφερε ότι  η νέα συμφωνία αναμένεται να 
συμβάλλει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της 
επιχείρησης στη χώρα.  

Συνεργασία της KRG με την ρωσική Rosneft 
Στα πλαίσια του διεθνούς οικονομικού φόρουμ 
της Αγίας Πετρούπολης, στις 2 Ιουνίου 2017, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του 
Επικεφαλής της Κουρδικής Περιφερειακής 
Κυβέρνησης (KRG), κ. Nechirvan Barzani και 
του Προέδρου της Ρωσίας, κ. Vladimir Putin. 
Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, η KRG υπέγραψε 
συμφωνία συνεργασίας με την μεγαλύτερη 
πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, Rosneft, σχετικά 
με την από κοινού εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
πετρελαίου σε πέντε διαφορετικές περιοχές στο 
Ιρακινό Κουρδιστάν. Ο κ. Barzani δήλωσε ότι η 
συμφωνία αυτή δίνει νέα ώθηση στις διμερείς 
οικονομικές σχέσεις μεταξύ KRG και Ρωσίας και 
υπογράμμισε ότι η στρατηγική αυτή επένδυση 
δείχνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών προς το Ερμπίλ. Εξέφρασε, επίσης, 
την αισιοδοξία του ότι η συμφωνία αυτή θα 
αποτελέσει την αρχή μιας μακροπρόθεσμης 
οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία. 
Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας του Ιράκ αντιτάσσεται στη συμφωνία 
αυτή και συνιστά στην Ιρακινή κυβέρνηση να 
παρέμβει για την ακύρωσή της. Η εν λόγω 
Επιτροπή θεωρεί ότι, κατά το Ιρακινό σύνταγμα, 
οι διεθνείς πετρελαϊκές συμφωνίες πρέπει να 
έχουν έγκριση του Υπουργείου Πετρελαίου τoυ 
Ιράκ.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Tριπλασιασμός της παραγωγικής ικανότητας 
διύλισης πετρελαίου στο Ιράκ 
Η Κυβέρνηση του Ιράκ προγραμματίζει, τα 
προσεχή έτη, να αυξήσει τη συνολική 
παραγωγική ικανότητα διύλισης πετρελαίου, από 
500.000 βαρέλια/ημέρα (BPD) που είναι η 
τρέχουσα δυναμικότητα σε 1,5 εκατομμύρια 
βαρέλια/ημέρα μέχρι το 2021. Μολονότι το Ιράκ 
συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη 
παραγωγή πετρελαίου στον κόσμο, εξαρτάται, σε 
μεγάλο βαθμό, από άλλα κράτη για την 
προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Κατά 
την παρούσα στιγμή, οι εισαγωγές προϊόντων 
διύλισης υπερβαίνουν τα 2 δισ. δολ. ΗΠΑ, σε 
ετήσια βάση.  
Οι αρμόδιες αρχές της χώρας βρίσκονται σε 
διαπραγματεύσεις με πολλές ξένες εταιρείες, 
σχετικά με επενδύσεις που αφορούν στην 
κατασκευή διυλιστηρίων. Ο Υφυπουργός 
Πετρελαίου του Ιράκ, κ. Fayyad Al-Nima, 
επεσήμανε το ενδιαφέρον κινεζικών εταιρειών 
καθώς επίσης επιχειρήσεων από άλλες αραβικές 
χώρες προκειμένου να αναβαθμίσουν υπάρχοντα 
διυλιστήρια στο Ιράκ, ενώ πρόσθεσε ότι θα 
υπάρξουν συζητήσεις και με εταιρείες 
προερχόμενες από Σιγκαπούρη και Ινδονησία. 
Σημειώνεται ότι οι περιοχές που ελέγχονται από 
την KRG δεν συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια 
της Ιρακινής Κυβέρνησης για την αύξηση της 
παραγωγικής ικανότητας διύλισης πετρελαίου.  
 
Σύμβαση για την ανάπτυξη του πετρελαϊκού 
στόλου του Ιράκ  
Σύμβαση εταιρικής σχέσης υπεγράφη μεταξύ του 
Υπουργείου Πετρελαίου του Ιράκ και της 
ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς πετρελαίου 
«Arab Maritime Oil Transport Company», η 
οποία αποτελεί μέλος του Οργανισμού Αραβικών  
Εξαγωγικών Χωρών (OAPEC). Σε δηλώσεις του, 
ο Ιρακινός Υπουργός Πετρελαίου, κ. Jabbar Al-

Lu'aibi, ανέφερε ότι «μέσω της σύμβασης αυτής, 
ο πετρελαϊκός στόλος της χώρας θα αναπτυχθεί 
σημαντικά και αναμένεται να αναδειχθεί σε έναν 
από τους κορυφαίους στον τομέα της μεταφοράς 
πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου». Η ιρακινή 
κυβέρνηση πρόκειται επίσης να προβεί στην 
αγορά δύο νέων πλοίων που θα προστεθούν στον 
υπάρχοντα πετρελαϊκό στόλο.  
 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Αγορά της συγκομιδής σιταριού των Κούρδων 
αγροτών από την Ιρακινή Κυβέρνηση  
Σε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας 
«Ekurd Daily», αναφέρεται ότι η κεντρική 
κυβέρνηση της Βαγδάτης προτίθεται να αγοράσει 
το 50% της συγκομιδής σιταριού της Περιφέρειας 
Κουρδιστάν. Η παραγωγή σιταριού των Κούρδων 
αγροτών στην περιοχή είχε ανέλθει σε 844.000 
τόνους το 2016.  
Το Ιράκ χρειάζεται ετησίως 4,5 εκατ. τόνους 
σιταριού.΄Ενα μέρος της ποσότητας αυτής 
καλύπτεται από εγχώριους παραγωγούς, ενώ η 
ιρακινή κυβέρνηση προμηθεύεται το μεγαλύτερο 
τμήμα της ζητούμενης ποσότητας από το 
εξωτερικό. 
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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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