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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων στην 

Περιφέρεια Κουρδιστάν 

Σε συνέντευξη τύπου που διοργανώ- 

θηκε στο Ερµπίλ, στις 30 Μαΐου, 

έγινε παρουσίαση έκθεσης που συνέ- 

ταξε η Παγκόσµια Τράπεζα σε συ- 

νεργασία µε το ∆ιεθνή  Οργανισµό 

Χρηµατοδότησης (IFC-International 

Finance Corporation) και αφορά σε  

οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που θα  

λάβουν χώρα στην Περιφέρεια Κουρ- 

διστάν τα προσεχή τρία έτη. 

Στην εν λόγω εκδήλωση παρευρέθη- 

καν ο Πρόεδρος του Ιρακινού Κουρ- 

διστάν, κ. Masoud Barzani, ο Επικε- 

φαλής της Κουρδικής Περιφερειακής 

Κυβέρνησης, κ. Nechirvan Barzani, 

κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές 

της KRG, εκπρόσωποι της επιχειρη- 

µατικής κοινότητας και διεθνών ορ-

γανισµών, µέλη του διπλωµατικού 

σώµατος κ.α.   

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο 

Επικεφαλής της Κουρδικής Υπηρεσί- 

ας Σχεδιασµού, κ. Ali Sindi, προέβη 

σε αναλυτική περιγραφή της έκθε- 

σης, η οποία περιέχει έναν οδικό 

χάρτη µε το πρόγραµµα µεταρρυθµί- 

σεων που θα συµβάλλουν στην ανά- 

καµψη της οικονοµίας και την 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα στην 

Περιφέρεια Κουρδιστάν. Ο κ. Sindi 

ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η KRG 

θα χρειαστεί το ποσό των 5 δισ. δολ.  

για την επανεκκίνηση πολυάριθµων 

ηµιτελών έργων βελτίωσης υποδο- 

µών που είχαν ξεκινήσει να κατα- 

σκευάζονται πριν την έναρξη της 

οικονοµικής ύφεσης στην περιοχή.  

Ο εκπρόσωπος της Παγκόσµιας Τρά- 

πεζας, κ. Ferid Belhaj,  υπογράµµισε 

την ανάγκη ενίσχυσης του ιδιωτικού 

τοµέα και δηµιουργίας κατάλληλου 

φορολογικού  συστήµατος  καθώς  µε   



τον τρόπο αυτό θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για να ξεπεραστεί η οικονοµική 

κρίση, δεδοµένου ότι η είσπραξη φόρων θα 

µπορούσε να αποτελέσει σηµαντική πηγή εσόδων 

για τις τοπικές αρχές στο προσεχές µέλλον.  

Η συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε µε την 

οµιλία του Επικεφαλής της KRG, κ. Nechirvan 

Barzani, ο οποίος επεσήµανε τις βασικές αιτίες 

που έχουν οδηγήσει την  Περιφέρεια Κουρδιστάν 

σε ύφεση µετά από πολλά χρόνια ταχείας 

οικονοµικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, αναφέρ- 

θηκε στην πτώση των τιµών του πετρελαίου, τον 

πόλεµο των κουρδικών δυνάµεων εναντίον του 

ISIS και την δραµατική αύξηση του αριθµού των 

προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισµένων ατόµων 

στην περιοχή, γεγονός που έχει επιβαρύνει 

σηµαντικά τον προϋπολογισµό της KRG.  

Τέλος, ο κ. Barzani χαιρέτισε την απόφαση της  

πρόσφατης συνόδου των G7 στην Ιαπωνία για τη 

χορήγηση προς την KRG µέρος του δανείου που 

θα δοθεί στην  κεντρική ιρακινή κυβέρνηση από 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.  

 

Παροχή οικονοµικής βοήθειας από την ΕΕ 

προς το Ιράκ 
Στο Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ 

που πραγµατοποιήθηκε στις 23 Μαΐου, 

εγκρίθηκαν τα συµπεράσµατα σχετικά µε την 

περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία 

και το Ιράκ και επισηµάνθηκε η υποστήριξη της 

ΕΕ προς την Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση 

(KRG) για την αντιµετώπιση της τρέχουσας 

οικονοµικής κρίσης στην περιοχή. Σε σχετική 

ανακοίνωση, αναφέρεται ότι πρόκειται να 

αυξηθεί η πολιτική συµµετοχή της ΕΕ ούτως 

ώστε  σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο Ιράκ. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές και 

δηµοσιονοµικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει το 

Ιράκ, συµπεριλαµβανοµένης της περιφέρειας 

Κουρδιστάν, η ΕΕ θα διερευνήσει περαιτέρω 

τρόπους προκειµένου να παράσχει οικονοµικής 

φύσεως βοήθεια σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ και 

την Παγκόσµια Τράπεζα. Η παροχή βοήθειας 

προς την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση του Ιράκ και 

την KRG θα αφορά, κατά κύριο λόγο, στη 

µεταρρύθµιση της διαχείρισης των δηµοσίων οι- 

κονοµικών. 

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης του 

αγροτικού τοµέα, η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση 

του Ιράκ έλαβε την απόφαση να συνδράµει τους 

γεωργούς σε ολόκληρη την ιρακινή επικράτεια, 

συµπεριλαµβανοµένης της Περιφέρειας Κουρ- 

διστάν. Συνολικά 250 δισ. ιρακινά δηνάρια 

(περίπου 226 εκατ. δολ. ΗΠΑ) πρόκειται να 

διανεµηθούν σε αγρότες του Ιράκ για τη 

συγκοµιδή σιταριού. Από το ποσό αυτό, 100 δισ. 

δηνάρια θα δοθούν σε αγρότες που βρίσκονται 

και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 

Ιρακινού Κουρδιστάν. 

Σηµειώνεται ότι, τα τελευταία είκοσι έτη, ο 

αγροτικός τοµέας είχε εµφανίσει σηµαντική 

κάµψη κυρίως λόγω της αλµατώδους αύξησης 

των εξαγωγών πετρελαίου. Περίπου το 40% της 

συνολικής έκτασης του Ιρακινού Κουρδιστάν 

αποτελείται από καλλιεργούµενα εδάφη και 

υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης του 

γεωργικού τοµέα. Ο αριθµός των ατόµων που 

ασχολούνται στον αγροτικό τοµέα παρουσιάζει 

συνεχή αύξηση στην περιοχή, γεγονός που 

οφείλεται στην πτώση των τιµών πετρελαίου και 

τη γενικότερη οικονοµική κρίση που έχει πλήξει 

ολόκληρη την περιφέρεια. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

∆ιεθνής ελεγκτική εταιρεία για τη διαχείριση 

των εσόδων της KRG 

∆ηµοσίευµα της ηλεκτρονικής εφηµερίδας 

«Ekurd Daily» αναφέρει ότι η Κουρδική 

Περιφερειακή Κυβέρνηση (KRG) προτίθεται να 

αναθέσει σε διεθνή  ελεγκτική εταιρεία τη 

διαχείριση των εσόδων της. Η απόφαση για 

ανάθεση της παρακολούθησης και διαχείρισης 

των εσόδων της KRG ελήφθη σε πρόσφατη 

συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλίου και 

εκτιµάται ότι µε τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η 

διαφάνεια καθώς η ελεγκτική εταιρεία θα έχει 

υποχρέωση να εξετάζει ενδελεχώς τα έσοδα της 

Περιφερειακής Κυβέρνησης και κυρίως τις 

εισπράξεις από την εκµετάλλευση των 

πετρελαίων της περιοχής.  

∆ιάφορες επιτροπές έχουν ήδη συσταθεί µε 

σκοπό την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας που 

θα αναλάβει το εν λόγω έργο, ενώ ειδική 

επιτροπή πρόκειται να συσταθεί από την αρµόδια 

Υπηρεσία φυσικών πόρων («Υπουργείο Φυσικών 

Πόρων») προκειµένου να καταρτίσει µελέτες και 

να πληροφορήσει το ευρύ κοινό συγκεκριµένα 

για δραστηριότητες που αφορούν στις εξαγωγές 

πετρελαίου. Στο άρθρο της εφηµερίδας 

σηµειώνεται επίσης ότι, κατά το παρελθόν έχουν 

εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαχείριση 

οικονοµικών εσόδων. 

 

Στρατηγική επένδυση στον ιρακινό λιµένα 

Umm Qasr 

Η διεθνής εταιρεία διαχείρισης λιµένων 

«ICTSI» (International Container Terminal 

Services), µε έδρα στις Φιλιππίνες, πρόκειται να 

πραγµατοποιήσει επένδυση στον στρατηγικής 

σηµασίας ιρακινό λιµένα Umm Qasr που 

βρίσκεται στον Περσικό κόλπο.  Η «ICTSI» 

υπέγραψε συµφωνία µε τον Οργανισµό Λιµένων 

Ιράκ για επένδυση που αφορά κυρίως σε 

κατασκευαστικές εργασίες επέκτασης του 

λιµένος. Συγκεκριµένα, η εν λόγω εταιρεία θα 

προβεί στην κατασκευή τριών αποβάθρων, σε 

τρία διαφορετικά στάδια, συνολικού ύψους 380 

εκατ. δολ. ΗΠΑ. Το κάθε στάδιο περιλαµβάνει 

την κατασκευή µιας αποβάθρας και επιπλέον 

χώρου 200.000 τ.µ. για την αποθήκευση 

εµπορευµατοκιβωτίων και µηχανηµάτων.   

Αν και δεν εξάγεται πετρέλαιο από το 

συγκεκριµένο λιµάνι,  θεωρείται ωστόσο ζωτικής 

σηµασίας για τον τοµέα πετρελαίου, καθώς 

εξυπηρετεί τις µεταφορές βαρέως εξοπλισµού, ο 

οποίος χρησιµοποιείται εν συνεχεία στη 

βιοµηχανία πετρελαίου στη χώρα. Η «ICTSI» 

διαχειρίζεται µερικά από τα µεγαλύτερα λιµάνια 

στις Φιλιππίνες και δραστηριοποιείται ήδη σε 

διάφορες χώρες, όπως π.χ. ΗΠΑ, Κίνα, 

Ινδονησία, Ιαπωνία, κ.α.  

 

Επίσκεψη στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Ερµπίλ 

Πραγµατοποιήθηκε, στις 6 Ιουνίου 2016, 

συνάντηση µεταξύ του Προϊσταµένου του 

Γραφείου ΟΕΥ, κ. Στ. Σταυράκου και του 

Προέδρου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου Ερµπίλ, κ. Dara Al-Khayat. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η 

παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα 

και συζητήθηκε εκτενώς το ενδεχόµενο 

διοργάνωσης επιχειρηµατικής αποστολής από τη 

χώρα µας στο Ερµπίλ. Ο Πρόεδρος του 

Επιµελητηρίου περιέγραψε την τοπική οικονοµία 

της περιοχής Κουρδιστάν και στη συνέχεια 

ακολούθησε εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψε- 

ων για την οικονοµία και τον τουρισµό. Ο κ. Al-

Khayat ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον εκ 

µέρους εισαγωγικών επιχειρήσεων που δραστη- 

ριοποιούνται στο Ιρακινό Κουρδιστάν για δοµικά 

υλικά καθώς επίσης για φαρµακευτικά 

σκευάσµατα και  προϊόντα από τον κλάδο των 

τροφίµων. 

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ακο- 

λούθησε ξενάγηση στις  εγκαταστάσεις του 

Επιµελητηρίου, οι οποίες είναι υπερσύγχρονες 

και θα µπορούσαν να παραχωρηθούν  σε 

περίπτωση πραγµατοποίησης επιχειρηµατικής 

αποστολής ελληνικών εταιρειών δεδοµένου ότι 

µε τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η συνεργασία σε 

οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο µεταξύ 

της Ελλάδας και της Περιφέρειας Κουρδιστάν. 
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Συνάντηση Ελλήνων επιχειρηµατιών στο 

Ερµπίλ 

Συνάντηση της ελληνικής επιχειρηµατικής 

κοινότητας της περιοχής του Κουρδιστάν έλαβε 

χώρα, στις 14 Ιουνίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο 

στο Ερµπίλ. Κατά τη συνάντηση, υπήρξε 

ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε 

τις δράσεις των Ελλήνων επιχειρηµατιών και 

επισηµάνθηκε ότι οι συναντήσεις αυτές µπορούν 

να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για όλους τους 

Έλληνες που διαµένουν στην Περιφέρεια 

Κουρδιστάν. Επιπρόσθετα, µέσω της πρωτο- 

βουλίας αυτής δίνεται η δυνατότητα ενηµέρωσης 

του Γραφείου ΟΕΥ σχετικά µε δυσκολίες και 

προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν οι 

εταιρείες των Ελλήνων. Εν συνεχεία, οι 

κουρδικές αρχές θα δύνανται να λάβουν γνώση 

µέσω του Γραφείου προκειµένου να διευκολυνθεί 

το έργο των εταιρειών που εκπροσωπούν οι 

Έλληνες.  

Μεγάλο µέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε 

στις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που 

πλήττει το Ιρακινό Κουρδιστάν, καθώς όπως 

είναι φυσικό, έχει αρνητικό αντίκτυπο στις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες των Ελλήνων. 

Στο τέλος της συνάντησης, οι συµµετέχοντες 

αποφάσισαν από κοινού να πραγµατοποιηθεί νέα 

συνάντηση µεταξύ των Ελλήνων επιχειρηµατιών 

στις αρχές Σεπτεµβρίου.  

  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Συνεχής ανάπτυξη του ενεργειακού τοµέα στο 

Ιρακινό Κουρδιστάν  

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αµερικανικό 

περιοδικό «The National Interest», ο εκπρόσωπος 

τύπου της Κουρδικής Περιφερειακής Κυβέρ- 

νησης, κ. Sifin Dizi'i, ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι 

ο τοµέας της ενέργειας στην Περιφέρεια Κουρ- 

διστάν θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται µε 

δυναµικούς ρυθµούς παρά τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει η Περιφερειακή Κυβέρνηση λόγω 

της οικονοµικής κρίσης στην περιοχή και του 

πολέµου των κουρδικών δυνάµεων Peshmerga 

εναντίον του ISIS.Ο κ. Sifin σηµειώνει ότι, η 

οικονοµία της περιφέρειας Κουρδιστάν 

εξαρτάται, στην παρούσα στιγµή, κατά 95% από 

τις εξαγωγές πετρελαίου, ωστόσο διεξάγονται 

µελέτες προ- κειµένου να αναπτυχθούν διάφοροι 

βιοµηχανικοί κλάδοι καθώς επίσης οι τοµείς της 

γεωργίας και του τουρισµού. 

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 Μάιο του 2016. 

Συγκεκριµένα, στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται 

ότι τον περασµένο µήνα εξήχθησαν συνολικά 

15.904.271 βαρέλια αργού πετρελαίου (κατά 

µέσο όρο 513.041 βαρέλια ανά ηµέρα), µέσω του 

δικτύου αγωγών προς το τουρκικό λιµάνι Ceyhan. 

Τα ακαθάριστα έσοδα από τις εξαγωγές αργού 

πετρελαίου για την KRG ανήλθαν σε  390 εκατ. 

δολάρια, ενώ από το ποσό αυτό περίπου 59 εκατ. 

δολάρια διατέθηκαν σε εταιρείες παραγωγής 

πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν. Επιπροσθέτως, φορτία που 

αντιστοιχούν σε 3,7 εκατ. βαρέλια αφορούν σε 

προπληρωµές και συνεπώς δεν συνυπολογίζονται 

στα έσοδα της KRG.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, δεδοµένης της συνεχούς 

µείωσης των εσόδων της KRG από τις εξαγωγές 

πετρελαίων, η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων προέβη 

σε ανακοίνωση, στην οποία καλεί διεθνείς 

µεταλλευτικές εταιρείες να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον προκειµένου να επενδύσουν στην 

περιφέρεια Κουρδιστάν. Στην σχετική ανακοί- 

νωση καθορίζονται επτά διαφορετικές περιοχές 

στο Ιρακινό Κουρδιστάν, στις οποίες οι 

ενδιαφερόµενες εταιρείες θα µπορούν να 

διενεργήσουν έρευνες εντοπισµού µεταλλευ- 

µάτων καθώς το υπέδαφος της Περιφέρειας 

θεωρείται ότι είναι πλούσιο σε κοιτάσµατα 

µολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού κ.α.  

Με τον τρόπο αυτό, οι ιθύνοντες της  κουρδικής 

Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων ευελπιστούν στην 

εξεύρεση εναλλακτικών πηγών δηµοσίων 

εσόδων.   

 Photo:http://www.arabianindustry.com/oil-gas/



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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