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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Δημοσίευση έκθεσης του Atlantic 

Council για το Ιρακινό Κουρδιστάν  

Σε πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε 

το αμερικανικό think tank, Atlantic 

Council, γίνεται εκτενής αναφορά 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση 

(KRG) λόγω των περιφερειακών 

εντάσεων και της πτώσεως των τιμών 

του πετρελαίου, ωστόσο επισημαίνε- 

ται ότι η KRG θα μπορούσε να βγει 

ενισχυμένη από τα προβλήματα 

αυτά, σε περίπτωση που μεταβλη- 

θούν οι συνθήκες στις γειτονικές 

περιοχές.  

Η ανάπτυξη της κουρδικής οικονο- 

μίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την επίλυση εσωτερικών προβλη- 

μάτων στην περιφέρεια Κουρδιστάν 

καθώς επίσης τη βελτίωση των 

σχέσεων με γειτονικές χώρες και κυ- 

ρίως με την Τουρκία. Η KRG οφείλει 

πρωτίστως, να λάβει μέτρα για τη 

διασφάλιση της  εύθραυστης διαδρο- 

μής των εξαγωγών  πετρελαίου της, 

μέσω του δικτύου αγωγών προς τον 

τουρκικό λιμένα Ceyhan, που έχει  

επανειλημμένα πληγεί κατά τη διάρ- 

κεια συγκρούσεων του τουρκικού 

στρατού με το Κουρδικό Εργατικό 

Κόμμα (ΡΚΚ).  

Το συγκεκριμένο think tank υποστη- 

ρίζει ότι, η KRG θα πρέπει να εξετά- 

σει εναλλακτικές διαδρομές σχετικά 

με τις εξαγωγές πετρελαίου από την 

Περιφέρεια. Η κατασκευή αγωγού 

πετρελαίου από το Ιρακινό Κουρδι- 

στάν προς το Ιράν αποτελεί μια καλή 

επιλογή, δεδομένου ότι θα μπορούσε 

να συμβάλει στην εξαγωγή 250.000 

βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Εν 

τούτοις, το σχέδιο αυτό δεν έχει την 

έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης 

στη Βαγδάτη. Το Atlantic Council θε- 



ωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της KRG να 

εξάγει αργό πετρέλαιο και μέσω του νοτίου Ιράκ, 

ούτως ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από 

την Τουρκία, όπως συμβαίνει την παρούσα 

χρονική στιγμή. Το τελευταίο σενάριο προϋποθέ- 

τει την ομαλοποίηση των σχέσεων με την κεντρι- 

κή κυβέρνηση στη Βαγδάτη και συνεπώς την 

απομάκρυνση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, από 

το στόχο της ανεξαρτησίας της Περιφέρειας.  

Λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση της KRG  από 

την Τουρκία αναφορικά με τις εξαγωγές 

πετρελαίου, παραμένει αμφίβολο κατά πόσο θα 

μπορεί, μελλοντικά, η κουρδική περιφέρεια να 

αποτελέσει ένα ανεξάρτητο και οικονομικά 

βιώσιμο κράτος στο βόρειο Ιράκ. Σημειώνεται 

ότι, εκτός από τις εξαγωγές πετρελαίου που πραγ- 

ματοποιούνται μέσω της Τουρκίας, το επόμενο 

έτος αναμένεται να ξεκινήσουν εξαγωγές φυσικού 

αερίου, γεγονός που συνεπάγεται ότι η σταθε- 

ρότητα στην περιοχή της νοτιοανατολικής 

Τουρκίας είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας για 

την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν.  

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Αύξηση της ανεργίας στο Ιρακινό Κουρδιστάν 

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, στις 21 

Σεπτεμβρίου, ο Επικεφαλής της Κουρδικής 

Υπηρεσίας Σχεδιασμού, κ. Ali Sindi, ανέφερε ότι 

η ανεργία στην Περιφέρεια Κουρδιστάν 

κυμαίνεται στο 14%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο 

σε σύγκριση με το 2013 που ήταν 6,5%.  

Τον περασμένο Μάιο είχε δημοσιευθεί έκθεση 

σχετικά με τριετές πρόγραμμα οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει συνταχθεί από την 

Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με 

το Διεθνή  Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC-

International Finance Corporation) με σκοπό την 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και την ανάκαμψη 

της οικονομίας της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι, 

το 53% του πληθυσμού στο Ιρακινό Κουρδιστάν 

εξαρτάται από το δημόσιο τομέα, ενώ το ποσοστό 

αυτό ενδέχεται να μειωθεί κατά την υλοποίηση 

των μεταρρυθμίσεων.  

 

Πλεόνασμα της αγροτικής παραγωγής στην 

Κουρδική Περιφέρεια  

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αρμόδια 

Υπηρεσία για θέματα Γεωργίας και Υδάτινων 

Πόρων («Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινων 

Πόρων») της Περιφερειακής Κυβέρνησης του 

Κουρδιστάν (KRG), αναφέρεται ότι έχει αυξηθεί 

σημαντικά η παραγωγή αγροτικών προϊόντων 

στην περιοχή, η οποία υπερβαίνει την εγχώρια 

ζήτηση. Συνεπώς, το παραγωγικό πλεόνασμα θα 

μπορούσε να εξάγεται από την Περιφέρεια.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρία μόνο 

γεωργικά προϊόντα (μήλα, σιτάρι και πατάτες) 

εξάγονται από την περιφέρεια του Κουρδιστάν, 

ωστόσο αρκετά είναι αυτά που εμφάνισαν 

πλεόνασμα στην παραγωγή τους, όπως π.χ. 

βότανα, κολοκυθάκια, κρεμμύδι, μανιτάρια κτλ.  

 

Άνοδος στον τομέα ακινήτων  
Αύξηση της τάξεως του 25% σημειώθηκε στις 

τιμές των ακινήτων κατά το τελευταίο τρίμηνο 

στην Περιφέρεια Κουρδιστάν, έπειτα από μια 

δραματική πτώση των τιμών που καταγράφηκε τα 

περασμένα δύο έτη.  Πολλές μεσιτικές εταιρείες 

υποχρέωθηκαν να αναστείλουν τις δραστηριό- 

τητές τους λόγω της μεγάλης μείωσης των τιμών 

των κατοικιών.  

Η κατάσταση αρχίζει να μεταβάλλεται καθώς,  

σύμφωνα με αναλυτές, παρατηρείται  ανοδική 

τάση στον κτηματομεσιτικό κλάδο σε αρκετές 

μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτεύουσας της περιφέρειας, Ερμπίλ.  
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Διεθνής έκθεση «Erbil International Building»  

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η 10η διεθνής 

έκθεση «Erbil international building-

Construction, Municipality Equipment Exhibi-

tion» στον εκθεσιακό χώρο Erbil International 

Fair Grounds, στις 22-25 Σεπτεμβρίου 2016.  

Στην έκθεση υπήρξε συμμετοχή πολλών  κατα- 

σκευαστικών εταιρειών από  αρκετές χώρες, 

κυρίως της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρι- 

κής, και υπεγράφησαν επίσης επιχειρηματικές 

συμφωνίες.  

Δεκάδες χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες που 

περιηγήθηκαν στο χώρο της έκθεσης και είχαν τη 

δυνατότητα να δουν από κοντά οικοδομικά υλικά 

τελευταίας τεχνολογίας και να ενημερωθούν για 

μεθόδους κατασκευής σύγχρονης δόμησης. 

Η εν λόγω έκθεση πραγματοποιήθηκε με την υπο- 

στήριξη του ιρακινού Υπουργείου Κατα- 

σκευών και Στέγασης και θεωρείται από τις 

σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου κατα- 

σκευών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

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 Αύγουστο του 2016. 

Στην έκθεση αναφέρεται ότι, τον περασμένο 

μήνα εξήχθησαν συνολικά 12.763.566 βαρέλια 

αργού πετρελαίου (κατά μέσο όρο 411.727 

βαρέλια  ανά ημέρα), προς το τουρκικό λιμάνι 

Ceyhan.  

Τα συνολικά έσοδα από τις εξαγωγές αργού 

πετρελαίου ανήλθαν σε  414 εκατ. δολάρια. Το 

ποσό των 350 εκατ. δολαρίων αφορά σε καθαρά 

έσοδα για την KRG, ενώ το υπόλοιπο ποσό (64 

εκατ. δολ.) διατέθηκε σε εταιρείες παραγωγής 

πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν και για το λόγο αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνεται στα καθαρά έσοδα της KRG.  

Συμφωνία Κυβέρνησης Ιράκ και KRG για τις 

εξαγωγές πετρελαίου από το Κιρκούκ 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ συμ- 

φώνησε με την KRG σχετικά με τον διαμοιρασμό 

των κερδών μεταξύ Βαγδάτης και Ερμπίλ όσον 

αφορά στις εξαγωγές πετρελαίου από την πόλη 

Κιρκούκ. Το πετρέλαιο προέρχεται από τις 

πετρελαιοπηγές Baba Gurgur και  Khabaza.  

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τις πετρελαιοπηγές 

του Κιρκούκ αγγίζουν, κατά μέσο όρο, τα  

150.000 βαρέλια την ημέρα. Η παραγωγή είχε 

ανασταλεί τον Μάρτιο τρέχοντος έτους λόγω 

διαφωνιών που σχετίζονταν με την κατανομή των 

κερδών από τις εξαγωγές πετρελαίου μεταξύ 

ομοσπονδιακής και περιφερειακής κυβέρνησης.  

 Photo:http://rudaw.net/english/business 



ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2016 

Event: Energy Iraq 

Duration: 10-13 October 2016 

Organizer:  International Fairs/ Promotion (IFP) 

Al Mashraq Street, Villa #2 Hadiab  

Ankawa Erbil, Iraq  

Tel : +964 66 2645511  

E-mail: fady.darwiche@ifpiraq.com  

Website: http://www.energyiraq-expo.com/Erbil 

 

 

Event: Agrofood Erbil 

Duration: 10-13 October 2016 

Organizer:  International Fairs/ Promotion (IFP) 

Al Mashraq Street, Villa #2 Hadiab  

Ankawa Erbil, Iraq  

Tel : +964 66 2645511  

E-mail: sandy.shamon@ifpiraq.com  

Website: http://www.iraqagrofood.com 

 

 

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 

 

 

Event: Erbil 5P (Plastics & Petrochemical exhibition) 

Duration: 14-17 December 2016 

Organizer:  International Fairs/ Promotion (IFP) 

Al Mashraq Street, Villa #2 Hadiab  

Ankawa Erbil, Iraq  

Tel : +964 66 2645511  

E-mail: info@erbilfair.com  

Website: www.erbil5p.com  
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