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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Διμερές Εμπόριο μεταξύ Ελλάδος—Ιράκ το 2018  
 

Κατά το 2018 οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν μείωση -30,6% σε σχέση 

με το 2017 και οι ελληνικές εισαγωγές αποτελούμενες σχεδόν αποκλειστικά 

από πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 44,6% .  

 

Οι εισαγωγές μας την τριετία 2016-18 σχεδόν διπλασιάστηκαν. Το 2018 αν-

τιστοιχούσαν στο 8,5% των ελληνικών εισαγωγών διεθνώς (6,4% το 2017 

και 5,4% το 2016) και στο ήμισυ περίπου των εισαγωγών μας από την γεωγ-

ραφική περιφέρεια Μέση Ανατολή –Βόρεια Αφρική. Από την μελέτη των 

στατιστικών προκύπτει επίσης ότι το 2018 το Ιράκ ήταν ο κύριος προμηθευ-

τής της Ελλάδος σε πετρελαιοειδή    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Αξία σε εκ. ευρώ  

Το Ιράκ χορήγησε 257 άδειες για επενδύσεις το 2018 

 

Η Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων (NIC) και οι περιφερειακές Επιτροπές, χο-

ρήγησαν κατά τη διάρκεια του 2018, 257 άδειες επενδύσεων οι οποίες αν-

τιπροσωπεύουν αξία άνω των 8 δις. $ Τέσσερις από αυτές τις άδειες αφορο-

ύν στρατηγικές επενδύσεις αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

  2016 2017 2018 % 2018/17 

Εξαγωγές 27.5 60.6 42.1 -30.6% 

Εισαγωγές 
2,345.7 3,145.9 4,548.2 44.6% 

Ισοζύγιο -2,318.2 -3,085.2 -4,506.2   

Ογκος 2,373.3 3,206.5 4,590.3   



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Αύξηση κερδών της εταιρείας τηλεπικοινωνι-

ών Zain  

Η  ιρακινή εταιρεία τηλεπικοινωνι-

ών Zain ανακοίνωσε τα οικονομικά 

αποτελέσματα του 2018, όπου κα-

ταγράφεται σημαντική αύξηση εσό-

δων και αύξηση κερδών της επιχεί-

ρησης  

 

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας τα 

«εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος οφείλονται και στην βελτίωση  

της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην χώ-

ρα»  Τα ετήσια έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,1 δις. 

δολάρια και τα κέρδη προ φόρων σε 423 εκ. δο-

λάρια , αυξημένα κατά 11%. Ο αριθμός των πε-

λατών αυξήθηκε κατά 1,3 εκ. και έφθασε στα 16 

εκ.    

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Εξαγωγές ιρακινού πετρελαίου τον Φεβρουά-

ριο 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πετρελαίου,  το Ιράκ 

εξήγαγε κατά μέσο όρο 3,62 εκατομμύρια βαρέ-

λια ημερησίως (bpd) πετρελαίου το Φεβρουάριο, 

ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από τον προηγούμε-

νο μήνα. 

 

Οι εξαγωγές από το λιμάνι της Βασόρας ανήλθαν 

την εξεταζόμενη περίοδο στα 3,54 εκατομμύρια 

bpd,. Οι εξαγωγές από τα κοιτάσματα του Κερκο-

ύκ  στο λιμάνι Ceyhan της Τουρκίας ανήλθαν σε 

63.000 bpd το Φεβρουάριο έναντι 75.000 bpd τον 

προηγούμενο μήνα.  Η μέση τιμή πώλησης τον 

Ιανουάριο ήταν $ 60.834 ανά βαρέλι και τα έσοδα  

$ 6,18  δις $.  

 

Ο ρόλος του Ιράν στην υποδομή ηλεκτρικής 

ενέργειας του Ιράκ  

 

Ο ιρανός υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι η  Τε-

χεράνη επιθυμεί να διαδραματίσει στρατηγικό 

ρόλο στην ανοικοδόμηση της υποδομής ηλεκτρι-

κής ενέργειας στο Ιράκ τα επόμενα τρία χρόνια 

παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ.  

Ανέφερε επίσης ότι κατά την πρόσφατη  επίσκε-

ψη στο Ιράν του ιρακινού υπουργό ηλεκτρισμού, 

υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης και η συμφωνία 

για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράκ από το 

Ιράν θα επεκταθεί για ένα ακόμη έτος 

 

Σημειώνεται ότι το Ιράκ για να αντιμετωπίσει τις 

επαναλαμβανόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότη-

ση, εισάγει από το 2005 φυσικό αέριο.  

 

Η αμερικανική Κυβέρνηση παρείχε δύο εξαιρέσε-

ις στο Ιράκ για εισαγωγές φυσικού αερίου από το 

Ιράν μία 45 ημερών  τον Νοέμβριο και μια  90 

ημερών τον Δεκέμβριο  η οποία λήγει τον Μάρτιο 

οπότε το Ιράκ θα σταματήσει την εισαγωγή φυσι-

κού αερίου από το Ιράν για χρήση σε εργοστάσια 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Ο Ιρανός υπουργός δήλωσε επίσης ότι, τα τελευ-

ταία χρόνια η χώρα του εξήγαγε στο Ιράκ ηλεκ-

τρική ενέργεια αξίας άνω των 6 δις $. 

 

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό Πληρο-

φοριών για την Ενέργεια (EIA), το Ιράκ εισάγει 

900-1.300 MW ηλεκτρικής ενέργειας από το Ιράν 

ετησίως,. «Από το 2006 έως το 2016, οι απώλειες 

κατά την διανομή ήταν κατά μέσο όρο 42% της 

συνολικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ι-

ράκ παράγει 16,9 GW ηλεκτρικής ενέργειας, αλ-

λά διαθέτει δυνατότητα παραγωγής 26,2 GW».  

 

Οσον αφορά τη Περιφέρεια Κουρδιστάν, σύμβο-

υλος στο Υπουργείου Ηλεκτρικής Ενέργειας , 

ανέφερε ότι η  τοπική Κυβέρνηση «από το 2014 

δεν έχει πραγματοποιήσει εισαγωγές ηλεκτρικής 

ενέργειας από το Ιράν ή την Τουρκία λόγω της 

οικονομικής κρίσης, αλλά και διότι η Περιφερεια-

κή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν θέλει να βασίζε-

ται στους δικούς της πόρους ».  
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Συμφωνία Ιράκ –Ιορδανίας για πώληση πετρε-

λαίου  

Σύμφωνα με έγγραφο του Συμβουλίου Υπουργών 

του Ιράκ, η Κυβέρνηση της χώρας κατέληξε σε 

συμφωνία με την Κυβέρνηση της Ιορδανίας για 

πώληση  10.000 βαρελιών  πετρελαίου ημερησί-

ως από τα κοιτάσματα του Κιρκούκ. Το Ιράκ θα 

προμηθεύσει την Ιορδανία με πετρέλαιο σε τιμή 

Brent Crude, μείον το κόστος μεταφοράς. 

Επίσης οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η Ιορδα-

νία θα παράσχει στο Ιράκ ηλεκτρική ενέργεια και 

έκπτωση 75%  επί των δασμών εισαγωγής μέσω 

του λιμένα της Ακαμπα στην Ερυθρά Θάλασσα.   

Περαιτέρω οι ηγέτες των δύο χωρών εγκαινίασαν 

«κοινή βιομηχανική ζώνη» στα ιρακο-ιορδανικά 

σύνορα  Ο ιρακινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η 

εν λόγω βιομηχανική ζώνη θα προσφέρει 

«ευκαιρίες σταθερότητας και απασχόλησης». 

Τέλος η ιορδανική Κυβέρνηση εξέφρασε την επι-

θυμία της να ενισχύσει τους δεσμούς της με την 

αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν. Στα τέλη 

Ιανουαρίου, ο βασιλιάς Αμπντουλάχ Ι της Ιορδα-

νίας κάλεσε στον Αμμάν τον Πρόεδρο του Δη-

μοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (KDP), 

Μασούντ Μπαρζάνι. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Αυξήσεις στις τιμές κόκκινου κρέατος και το-

μάτας στην Περιφέρεια Κουρδιστάν 

Το νέο ενιαίο δασμολογικό  καθεστώς που ετέθη 

σε ισχύ τον Φεβρουάριο και ισχύει για το σύνολο 

της επικράτειας (Ευρύτερο Ιράκ και Περιφέρεια 

Κουρδιστάν)  έχει προκαλέσει, σύμφωνα με δη-

μοσιεύματα, αυξήσεις στις τιμές του κόκκινου 

κρέατος και της τομάτας που εισάγονται  από το 

Ιράν και την Τουρκία. Οι αυξήσεις των τιμών δεν 

είναι οι ίδιες σε όλη την Περιφέρεια . Στις επαρχί-

ες του Ερμπίλ και του Ντοχούκ είναι χαμηλότε-

ρες σε σχέση με την Σουλειμανία. 

 

Πέραν της ισχύος του ενιαίου δασμολογίου , πα-

ράγοντες της αγοράς εντοπίζουν επίσης ως αιτίες 

της αύξησης στην εποχιακή αύξηση της ζήτησης 

κρέατος και τα αυστηρά μέτρα που έλαβαν πρόσ-

φατα το Ιράν και η Τουρκία για την πάταξη του 

λαθρεμπορίου τροφίμων με την περιφέρεια του 

Κουρδιστάν. Ειδικότερα στην περιοχή της Σουλε-

μανίας , την επαρχία με τις στενότερες οικονομι-

κές σχέσεις με το Ιράν, οι αυξήσεις αποδίδονται 

και στις κυρώσεις κατά του Ιράν. 

 

Η περιορισμένη γεωργική παραγωγή, παρά  τις  

σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει η περιο-

χή για την ανάπτυξή της, οδηγεί σε αθρόες εισα-

γωγές αγροτικών προϊόντων κυρίως από τις γειτο-

νικές χώρες.  Συχνά οι αγρότες ζητούν προστασία 

από την περιφερειακή Κυβέρνηση για να αντιμε-

τωπίσουν τον ξένο αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος 

δεν επιτρέπει την μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισ-

μό του αγροτικού τομέα ώστε να καταστεί αντα-

γωνιστικός 

 

Οι ιρανικές εξαγωγές προς το Ιράκ υπερέβη-

σαν τις τουρκικές 

Ο γενικός γραμματέας του Μικτού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Ιράν-Ιράκ, δήλωσε ότι  οι ιρανι-

κές εξαγωγές προς το Ιράκ το 2018 ανήλθαν σε 

8,75 δις. δολάρια και  ότι οι αντίστιχες τουρκικές 

εξαγωγές ανήλθαν σε 8,3 δις  δολάρια το 2017 

και 7,35 δις δολάρια το 2018. 

 

Συμφωνία Ιράκ – Τουρκίας για την κατασκευή 

τριών φραγμάτων στο Κουρδιστάν 

 

Σύμφωνα με δήλωση Κούρδου αξιωματούχου, το 

Ιράκ και η Τουρκία κατέληξαν σε αρχική συμφω-

νία για την κατασκευή τριών φραγμάτων στον 

μεγαλύτερο ποταμό της Περιφέρειας Κουρδισ-

τάν, τον Μεγάλο Ζαπ και ότι το “master plan” 

έχει ολοκληρωθεί.  

Επίσης στα φράγματα θα λειτουργούν σταθμοί 

παραγωγής  υδροηλεκτρικής ενέργειας ημερήσιας 

δυναμικότητας 155  μεγαβάτ. 

Το πρώτο φράγμα θα έχει χωρητικότητα 240 εκ. 

κ.μ. και αναμένεται να παράγει 50 μεγαβάτ. το 

δεύτερο 670 εκ. κ.μ. και θα παράγει 80 μεγαβάτ 

και το τρίτο φράγμα  240 εκ. κ.μ. και θα παράγει 

25 μεγαβάτ ενέργειας 

 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές,  οι δύο χώ-

ρες πρόκειται να συστήσουν στρατιωτική δύναμη 

για την παρακολούθηση και επίβλεψη της κατασ-

κευής των φραγμάτων, μέρος της εν λόγω δύνα-

μης δε, θα είναι Κούρδοι.    
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http://www.nrttv.com/en/News.aspx?id=3728&MapID=1 



ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Erbil Autoshow 

Duration: 7-10 March 2019 

Organizer:  Pyramids Group  

Venue: Erbil International Fair  

E-mail: info@pyramidsfair.com    

Website: www.tradefairdates.com/Erbil-Autoshow-M12471/Erbil.html 

 
Event: International Defense Exhibition 

Duration: 9-12 March 2019 

Organizer:  United Company for Fairs and Exhibitions  

Venue: Baghdad 

E-mail: Motahed_co@unfco.com 

Tel. +964 7806666661  

 

Event: Basrah Building 

Duration: 10-13 April 2019 

Organizer:  Pyramids International 

Venue: Basra International Fairground  

Basra, Iraq  

E-mail: info@pyramidsfair.com 

Website: www.tradefairdates.com/Basrah-Building-M12130/Basra.html 
 

Event: Middle East Tourism Expo   
Duration: 18-19 March 2019 

Organizer:  Pyramids Group  

Venue: Erbil International Fair  

Sami Abdulrahman Park  

Erbil, Iraq  

E-mail: info@metexerbil.com  

www.metexerbil.com  

 

Event: 6th Iraq Energy Exhibition and Conference  

Duration:  22-24 April 2019 

Organizer:  MAJD AL AMMAL  

Venue: Baghdad 

E-mail: nfo@bg-ig.net , marketing@bg-ig.net  
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 Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο  διοργανώνει την 3η ημερίδα «Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο», ( 3ο Workshop “Doing Busi-

ness in the Arab World”) στις 21 Μαρτίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. 

Μεταξύ των ομιλητών της Ημερίδας θα είναι Άραβες Πρέσβεις διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, καθώς και Σύμβουλοι Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων διαπιστευμένοι στις αραβικές χώρες.Τις συνεδρίες της Ημερίδας θα ακολουθήσουν συναντήσεις B2B 

μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών και των Αράβων ομολόγων τους, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και με τους 

Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που θα τους συμβουλεύσουν και καθοδηγήσουν στην επέκτασή 

τους στις αραβικές αγορές. 

 Προθεσμία Υποβολής  Δηλώσεων Συμμετοχής: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, ώρα: 16:00 

 
      www.arabhellenicchamber.gr/                  e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 

mailto:info@pyramidsfair.com
mailto:Motahed_co@unfco.com
mailto:info@pyramidsfair.com
https://www.google.gr/maps/place/Divani+Caravel+Hotel/@37.9731023,23.7514436,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdccacc98822e3acd!8m2!3d37.9731023!4d23.7514436
http://www.arabhellenicchamber.gr/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr

