
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Επιμέλεια - Σύνταξη:  

Σταύρος Σταυράκος 

Γραμματέας ΟΕΥ A΄ 

 

 

            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ 

                      ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

             ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΜΠΙΛ  

                             ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  

2016 

 

 

  ΤΕΥΧΟΣ 5  

 

-Οικονομία 1 

 
-Επιχειρηματικά νέα      

 
2 

 
-Διεθνείς εκθέσεις 3 

 
-Ενέργεια 3 

 
-Λοιπές ειδήσεις        

 
4 

 
-Προσεχείς εκθέσεις        5 

 
  

  
 

 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Συνέδριο της Ένωσης Επιμελητη- 

ριών  της Περιφέρειας Κουρδιστάν  

Στις 9-10 Οκτωβρίου πραγματοποιή- 

θηκε στο Ερμπίλ, συνέδριο με τίτλο 

«Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην 

ανάπτυξη της οικονομίας της Περι-  

φέρειας του Κουρδιστάν» με 

συμμετοχή της Περιφερειακής Κουρ- 

δικής Κυβέρνησης (KRG), της επι-

χειρηματικής κοινότητας και του 

διπλωματικού σώματος.  

Ο Επικεφαλής της KRG, κ. Nechir-

van Barzani, στην ομιλία του, κατά 

την έναρξη του συνεδρίου, ανέφερε 

ότι ο ιδιωτικός τομέας παραμένει 

βασική προτεραιότητα της κυβέρ- 

νησης καθώς μπορεί να διαδραμα- 

τίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

και τη διαφοροποίηση της τοπικής 

οικονομίας. Για το λόγο αυτό, έχουν 

παρασχεθεί εκ μέρους των αρχών, 

πολλά κίνητρα σε εγχώριες και ξένες 

εταιρείες και το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των επεν- 

δύσεων και κατά συνέπεια των 

θέσεων απασχόλησης. 

Κατά την παρούσα στιγμή, η KRG 

διερευνά περισσότερες επιλογές για 

την περαιτέρω ενδυνάμωση του 

ιδιωτικού τομέα. Μαθήματα από τις 

αναπτυγμένες χώρες δείχνουν ότι ο 

ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να 

αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο 

μιας ισχυρής οικονομίας και να συμ- 

βάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση της 

βιομηχανίας, της γεωργίας και του 

τουρισμού. Ο ιδιωτικός τομέας 

χρειάζεται ασφαλώς την υποστήριξη 

και εποπτεία της κυβέρνησης. Η  

θέσπιση κατάλληλων νόμων για την 

απασχόληση και τις επενδύσεις ανα- 

μένεται να έχει θετικό αντίκτυπο σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς 

επίσης σε στρατηγικούς τομείς. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Συμφωνία της KRG με την εταιρεία Deloitte 

σχετικά με τον έλεγχο των εσόδων από τις 

πωλήσεις πετρελαίων 

Η Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση (KRG) 

προέβη σε σύναψη συμφωνίας με την συμ- 

βουλευτική εταιρεία Deloitte, στην οποία ανέθεσε 

τον έλεγχο και τη διαχείριση των εσόδων που 

προέρχονται από τις πωλήσεις πετρελαίων.  

Η απόφαση για ανάθεση της παρακολούθησης 

και διαχείρισης των εσόδων της KRG είχε ληφθεί 

σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και 

εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η 

διαφάνεια.  

Ο Επικεφαλής της KRG, κ. Nechirvan Barzani, 

που υπέγραψε τη συμφωνία εκ μέρους της 

κουρδικής κυβέρνησης, ανέφερε σε δηλώσεις του 

ότι η συμφωνία αυτή αποδεικνύει την σοβαρότη- 

τα με την οποία οι αρχές αντιμετωπίζουν την υλο- 

ποίηση των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.  

 

Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν 

Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών τέθηκε σε 

εφαρμογή στο ιρακινό Κουρδιστάν, στις 19 

Οκτωβρίου, στην προσπάθεια της περιφερειακής 

κυβέρνησης να καταπολεμήσει αποτελεσματικά 

τη διαφθορά. 

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να εγγρα- 

φούν και να καταχωρήσουν τα προσωπικά τους 

στοιχεία σε ηλεκτρονική διαδικτυακή φόρμα και 

εν συνεχεία θα δύνανται να λαμβάνουν μηνιαίες 

αποδοχές τους, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρο- 

νική κάρτα.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της KRG, περίπου 1,4 

εκατ. άνθρωποι απασχολούνται στο δημόσιο 

τομέα της περιφέρειας, αριθμός που αντιστοιχεί 

στο 70% του ετήσιου προϋπολογισμού.  

Αναβολή του σχεδίου υλοποίησης για άνοιγμα 

νέων συνοριακών σταθμών της KRG 

Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και ο πόλεμος 

στην Περιφέρεια Κουρδιστάν δυσχεραίνει την 

υλοποίηση σχεδίου που αφορά στο άνοιγμα 

περισσοτέρων  σταθμών διέλευσης στη συνορια- 

κή γραμμή μεταξύ του Ιρακινού Κουρδιστάν και 

της Τουρκίας, γεγονός που θα επηρέαζε θετικά 

τις εμπορικές σχέσεις και τον τουρισμό.  

Τον Ιούνιο του 2014, αντιπροσωπεία της 

Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν 

(KRG) είχε υπογράψει  συμφωνία στην Τουρκία, 

η οποία προέβλεπε τη λειτουργία πέντε 

συνοριακών σταθμών. Εν τούτοις, το σχέδιο δεν 

μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή λόγω της 

κατάστασης στην περιοχή και προς το παρόν, ο 

συνοριακός σταθμός Ibrahim Khalil παραμένει ο 

μοναδικός σε λειτουργία.   

 

Ομαλή η λειτουργία των αεροδρομίων 

Κανονικά διεξάγονται όλες οι πτήσεις στο Ιράκ, 

συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Κουρ- 

διστάν, παρά την επιχείρηση ανακατάληψης της 

Μοσούλης που ξενίκησε τον Οκτώβριο.  Σημειώ- 

νεται πώς, μόνο η Turkish Airlines είχε προβεί σε 

ακύρωση πτήσεων προς το Ιράκ, για μία ημέρα.  
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Διεθνής εμπορική έκθεση στο Ερμπίλ 

Περισσότερες από 100 εταιρείες από 17 χώρες 

συμμετείχαν στην μεγαλύτερη διεθνή εμπορική 

έκθεση του έτους, η οποία πραγματοποιήθηκε 

στον εκθεσιακό χώρο Erbil International Fair 

Grounds, στις 10-13 Οκτωβρίου 2016. Η έκθεση 

αφορούσε αρεκτούς διαφορετικούς κλάδους (τρό- 

φιμα, ενέργεια, δομικά υλικά κτλ). 

Στην έκθεση συμμετείχε, εκ μέρους της χώρας 

μας, η εταιρεία «Καραμαρίδης Global Wire SA» 

που ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία 

συρματουργικών προϊόντων.  

Η διεθνής έκθεση του Ερμπίλ ξεκίνησε το 2005 

και έχει πλέον καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη 

εμπορική έκθεση στη χώρα καθώς προσελκύει 

πολλούς επαγγελματίες από πολλούς βιομηχα- 

νικούς τομείς. Υπολογίζεται ότι περίπου 12.000 

άτομα επισκέφθηκαν την έκθεση. 

Ο κυβερνήτης της ευρύτερης περιοχής του 

Ερμπίλ, κ. Nawzad Hadi ανέφερε ότι, η παρουσία 

και η συμμετοχή πολυάριθμων εταιρειών στην 

έκθεση αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την 

τοπική οικονομία της Περιφέρειας.  

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 Σεπτέμβριο του 2016. 

Στην έκθεση αναφέρεται ότι, τον περασμένο 

μήνα εξήχθησαν συνολικά 16,9 εκατ. βαρέλια 

αργού πετρελαίου (κατά μέσο όρο 564.808 

βαρέλια  ανά ημέρα), προς το τουρκικό λιμάνι 

Ceyhan.  

Τα συνολικά έσοδα από τις εξαγωγές αργού 

πετρελαίου ανήλθαν σε  611,7 εκατ. δολάρια. Το 

ποσό των 347,7 εκατ. δολαρίων αποτελεί καθαρό 

κέρδος για την KRG, καθώς 75,7 εκατ. δολ. 

διατέθηκαν σε εταιρείες παραγωγής πετρελαίου 

που δραστηριοποιούνται στο Ιρακινό Κουρδιστάν  

και 188,3 εκατ. δολ. αφορούσαν προπληρωμές 

που είχαν πραγματοποιηθεί το 2015.   

Νέες πετρελαιοπηγές στο Ιρακινό Κουρδιστάν  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής 

εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου 

«DNO», ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

διάνοιξης τεσσάρων νέων πετρελαιοπηγών  στην 

περιοχή Tawke, από την οποία προέρχεται το 

60% των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου της 

κουρδικής περιφέρειας.  

Το κόστος των εργασιών ανήλθε σε 20 εκατ. 

δολλ. ΗΠΑ και αναμένεται να αυξήσει κατά 10% 

την παραγωγική ικανότητα των πετρελαιοπηγών  

της εν λόγω περιοχής.  

Η εταιρεία «DNO» που δραστηριοποιείται σε 

πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, είχε 

ξεκινήσει εργασίες γεώτρησης στη συγκεκριμένη 

περιοχή τον περασμένο Ιούλιο.  

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

 Photo:http://rudaw.net/english/business/11102016 

 Photo:http://www.ifpinfo.com/Top-MiddleEast-
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Ελληνική διάκριση σε φεστιβάλ κινηματο- 

γράφου στην κουρδική πόλη Sulaymaniyah 

Μεγάλη διάκριση για την ελληνική ταινία 

«Ουζερί Τσιτσάνης» του πολύ γνωστού και 

επιτυχημένου σκηνοθέτη κ. Μανούσου Μανου- 

σάκη στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ κινηματογρά- 

φου που διεξήχθη, το διάστημα 1-4 Οκτωβρίου 

2016, στη Sulaymaniyah, δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Περιφέρειας Κουρδιστάν.  

Η ελληνική ταινία απέσπασε δύο βραβεία, 

καλύτερης Σκηνοθεσίας και καλύτερης Κινημα- 

τογράφησης (φωτογραφίας). Το θέμα της ταινίας, 

με αναφορά στα χρόνια της κατοχής στην 

Ελλάδα, άγγιξε τους θεατές και τους κριτικούς 

της  περιοχής, η οποία μαστίζεται από τους συνε- 

χείς πολέμους κατά τα τελευταία χρόνια.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο εν λόγω φεστιβάλ 

διαγωνίστηκαν συνολικά 55 ταινίες από 24 

χώρες. Η κα Μαρία Μανουσάκη, υπεύθυνη 

οργάνωσης παραγωγής της κινηματογραφικής και 

τηλεοπτικής εταιρείας παραγωγής «Τηλεκίνηση 

ΑΕ»  παρευρέθηκε στο φεστιβάλ και παρέλαβε τα 

βραβεία που απονεμήθηκαν στην ταινία.  

Έρευνα για τον θρησκευτικό πλουραλισμό στο 

Ιρακινό Κουρδιστάν  

Σε συνέχεια διεθνούς διάσκεψης σχετικά με τον 

πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική 

συνύπαρξη, που είχε λάβει χώρα στην Αθήνα το 

2015, ερευνήτριες του ελληνικού «Κέντρου για 

τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση 

Ανατολή» πραγματοποίησαν επίσκεψη, διάρκειας 

δύο εβδομάδων, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, τον 

Οκτώβριο τρέχοντος έτους.  

Συγκεκριμένα, η Δρ. Μαρίνα Ελευθεριάδου και η 

κα Ζακία Άκρα, ως εκπρόσωποι του προαναφερ- 

θέντος κέντρου επισκέφθηκαν τις κουρδικές πό- 

λεις Erbil, Duhok, Lalesh και Alqosh, στο 

πλαίσιο έρευνας για θέματα σχετικά με 

θρησκευτικό πλουραλισμό στην περιφέρεια 

Κουρδιστάν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 

τους, οι δύο ερευνήτριες είχαν σειρά επαφών με 

αξιωματούχους της Κουρδικής Περιφερειακής 

Κυβέρνησης (KRG) και των τοπικών αρχών, με 

μέλη διαφόρων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 

στην περιφέρεια καθώς επίσης με εκπροσώπους 

όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων της ευρύ- 

τερης περιοχής.   

Σημειώνεται ότι, βασικός ρόλος του «Κέντρου 

για τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση 

Ανατολή» αποτελεί η μελέτη και έρευνα σχετικά 

με την ελευθερία θρησκευτικών πεποιθήσεων και 

πολιτιστικού πλουραλισμού, η κωδικοποίηση των 

διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

θρησκευτικές μειονότητες και εν τέλει η επε- 

ξεργασία προτάσεων και βιώσιμων λύσεων.   

Στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών του 

κέντρου, βρίσκεται η καταγραφή ενός ιστορικά 

εξελισσομένου χάρτη κοινωνικής, οικονομικής 

και πολιτιστικής ανάπτυξης των διαφορετικών 

θρησκευτικών κοινοτήτων στις μεσογειακές 

χώρες και στα κράτη της Μέσης Ανατολής.   Photo:http://rudaw.net/english/kurdistan/011020163 

 Photo:http://rudaw.net/english/kurdistan/011020163 



ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2016 

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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