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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Διεθνής Διάσκεψη για την ανοικο- 
δόμηση του Ιράκ 
Πραγματοποιήθηκε στο Κουβέιτ, 
στις 13-14 Φεβρουαρίου, διεθνής 
διάσκεψη με κεντρικό θέμα την ανοι- 
κοδόμηση του Ιράκ, μετά από αρκετά 
χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.  
Στη διάσκεψη συμμετείχαν πολλά 
κράτη, καθώς επίσης ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Guterres, η 
Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής, κα F. Mogherini, και ο 
Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, 
κ. R. Tillerson, ενώ ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος 
Κατρούγκαλος, εκπροσώπησε την 
Ελλάδα.  
Μεταξύ των πολυάριθμων διεθνών 
οργανισμών και πολυεθνικών επιχει- 
ρήσεων, υπήρξαν επίσης και ελληνι- 
κές εταιρείες που παρακολούθησαν 
το οικονομικό φόρουμ που διοργα- 
νώθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης.  

Περίπου 30 δισ. δολάρια, κυρίως υπό 
μορφή δανείων, συγκεντρώθηκαν για 
το Ιράκ, κατά τη διεθνή διάσκεψη 
των δωρητών και επενδυτών. Εντού- 
τοις, οι ιρακινές αρχές θεωρούν ότι 
το ποσό αυτό δεν ανταποκρίνεται 
στις μεσοπρόθεσμες ανάγκες της 
χώρας.  
Η κυβέρνηση του Ιράκ θεωρεί ότι, 
για την ανοικοδόμηση της χώρας θα 
χρειαστούν 88 δισ. δολάρια, εκ των 
οποίων τα 22 δισ. είναι αναγκαίο να 
βρεθούν άμεσα.  Το ποσό αυτό 
απαιτείται για την αντιμετώπιση των 
υπαρχουσών αναγκών και αποκατά- 
σταση των κατεστραμμένων υποδο- 
μών σε αρκετές περιοχές της χώρας 
που είχαν καταληφθεί από το 
Ισλαμικό κράτος.   
Πολλά έργα ανασυγκρότησης και 
αποκατάστασης διενεργούνται ήδη 
στο Ιράκ, σε αρκετούς σημαντικούς 
τομείς της εγχώριας οικονομίας (π.χ. 
υγεία, μεταφορές, ενέργεια, κτλ).   



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Μείωση των εσόδων των αεροδρομίων της 
Περιφέρειας Κουρδιστάν 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της KRG, κατά το 
περασμένο έτος, παρουσιάστηκε μείωση των 
εσόδων από τη χρήση των αεροδρομίων που 
βρίσκονται στο Ιρακινό Κουρδιστάν (στις 
κουρδικές πόλεις Ερμπίλ και Σουλεϊμανία). Τα 
συνολικά έσοδα, για το 2017, ανήλθαν σε 40,6 
εκατ. δολ. Η μείωση των εσόδων αποδίδεται στην 
απαγόρευση των διεθνών πτήσεων, που επέβαλαν 
οι Ιρακινές Αρχές, προς και από τα αεροδρόμια 
της Περιφέρειας Κουρδιστάν.  
Οι Κουρδικές Αρχές επισημαίνουν ότι κατά την 
παρούσα στιγμή, η λειτουργία των αεροδρομίων 
είναι οικονομικά ασύμφορη δεδομένου ότι τα 
έσοδα είναι ελάχιστα, ενώ τα έξοδα συντήρησης 
των δύο αεροδρομίων παραμένουν σε υψηλά 
επίπεδα.  

Επαναλειτουργία του αυτοκινητόδρομου μετα-
ξύ Μοσούλης και Ντουχόκ στο Βόρειο Ιράκ 
Οι ιρακινές αρχές αποφάσισαν να τεθεί,  εκ νέου, 
σε λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει 
τη Μοσούλη με το Ντουχόκ, ο οποίος παρέμενε 
κλειστός από το 2014, λόγω του πολέμου 
εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Ο δρόμος 
αυτός βρίσκεται στο Βόρειο Ιράκ και σε κοντινή 
απόσταση από τον συνοριακό σταθμό Ibrahim 
Khalil, μεταξύ Τουρκίας και Ιρακινού Κουρ- 
διστάν.  Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική, 
καθώς αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της 
εμπορευματικής κίνησης.  
 
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ερμπίλ 
Συνάντηση του διευθύνοντος του Γραφείου ΟΕΥ, 
κ. Στ. Σταυράκου με τον Πρόεδρο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ερμπίλ, κ. Dara 
Al-Khayat,  πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία  του  
επιμελητηρίου, στις 27  Φεβρουαρίου  2018. Στην  

εν λόγω συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, 
Κούρδοι αξιωματούχοι.  
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η επικείμενη 
συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων σε  επιχειρη- 
ματικό συνέδριο που θα διοργανωθεί στην 
Αθήνα, τον προσεχή Μάρτιο. Ο κ. Dara εξέφρασε 
την επιθυμία για αύξηση της παρουσίας των 
ελληνικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κουρ- 
διστάν, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα.  

Επίσκεψη των Οικονομικών και Εμπορικών 
Συμβούλων στην Iraqcell 
Τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Iraqcell στο 
Ερμπίλ, επισκέφθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου, οι 
Εμπορικοί Σύμβουλοι-Ακόλουθοι που υπηρετούν 
σε διάφορα Προξενεία (ή Γραφεία Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων) στην Περιφέρεια 
Κουρδιστάν.  
Η Iraqcell είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρεία στο 
Ιρακινό Κουρδιστάν που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και σε 
υποδομές δικτύων οπτικών ινών.  
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι υπάλληλοι 
των Ξένων Αποστολών συναντήθηκαν με  
διευθυντικά στελέχη της Iraqcell και είχαν τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δραστηριό- 
τητες και τα μελλοντικά σχέδια για επέκτασή της 
εταιρείας σε όλη την επικράτεια του Ιράκ.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Προβλήματα στη συμφωνία μεταξύ Ιράκ και 
Ιράν σχετικά με την εκμετάλλευση πετρελαίου 
στο Κιρκούκ 
Σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει στην 
υλοποίηση της συμφωνίας των κυβερνήσεων 
Ιράκ και Ιράν, σχετικά για την εξαγωγή 
πετρελαίου από το Κιρκούκ στο Ιράν. Σε 
δημοσίευμα ιστοσελίδας αναφέρεται ότι, η 
συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει για λόγους 
ασφαλείας. Στους συνοριακούς σταθμούς, το Ιράν 
δεν διαθέτει κατάλληλα μηχανήματα X- rays,  
ούτως ώστε να διεξάγει τους απαραίτητους 
ελέγχους στα βυτιοφόρα οχήματα που θα 
διέρχονται από τα σύνορα.  

Σημειώνεται ότι, οι δύο χώρες προέβησαν στη 
συμφωνία αυτή, τον  περασμένο Νοέμβριο, δεδο- 
μένου ότι η επαρχία Κιρκούκ, την οποία 
εκμεταλλευόταν προηγουμένως η KRG, τέθηκε 
πλέον υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Κυβέρνησης 
της Βαγδάτης. Η συμφωνία προέβλεπε την 
εξαγωγή 30.000-60.000 βαρελιών πετρελαίου ανά 
ημέρα από την Ιρακινή επαρχία του Κιρκούκ 
προς το Ιράν, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο, το 
Ιράν θα οφείλει να εξάγει ανάλογες ποσότητες 
βαρελιών πετρελαίου προς το Ιράκ.  

Σχέδια για αύξηση της παραγωγής αργού 
πετρελαίου στο Ιράκ  
Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του 
Ιρακινού Υπουργείου Πετρελαίου, η Κυβέρνηση 
της χώρας προγραμματίζει να αυξήσει τη 
συνολική παραγωγή πετρελαίου, από 5 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα (bpd) που είναι η τρέχουσα 
παραγωγική ικανότητα, σε 7 εκατ. bpd μέχρι το 
2022. Απαιτούνται επενδύσεις τουλάχιστον 4 δισ. 
δολ. στη πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράκ προ- 
κειμένου να αυξηθεί η συνολική παραγωγική 
ικανότητα διύλισης πετρελαίου σε 1,5 εκατ. bpd, 
τα επόμενα τρία έτη. Οι επενδύσεις θα αφορούν 
στην αναβάθμιση υφισταμένων και στην κατα- 
σκευή νέων διυλιστηρίων. 
 
Συμφωνία Ιράκ και Ιορδανίας για κατασκευή 
διπλού αγωγού 
Το Ιράκ και η Ιορδανία αναμένεται να προβούν 
σε συμφωνία για την κατασκευή ενός διπλού 
αγωγού φυσικού αερίου και πετρελαίου μεταξύ 
των δύο χωρών. Ο διπλός αγωγός, μήκους 1.680 
χλμ, θα δύναται να μεταφέρει, ημερησίως, 1 εκατ. 
βαρέλια πετρελαίου  και 7,5 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα φυσικού αερίου, από τον ιρακινό λιμένα 
της Basra προς την παραθαλάσσια πόλη Άκαμπα 
της Ιορδανίας. 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Erbil Style 
Duration: 26-29 April 2018 
Organizer: Pyramids Group  
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
E-mail: bugu.paypay@pyramidsfair.com  
Website: www.erbilstyle.com  
 
 
Event: Erbil Oil & Gas 
Duration: 1-5 May 2018 
Organizer:  Pyramids Group  
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
E-mail: info@pyramidsfair.com   
Website: www.erbiloilgas.com  
 
 
Event: 7th Exhibition for Plastics, Petrochemicals, Papers, Printing and Wrapping 
Duration: 3-6 October 2018 
Organizer:  Pyramids International   
Venue: Basra International Fairground  
Basra, Iraq  
E-mail: pyramidsfaireg@gmail.com 
Website: www.pyramidsfaireg.com 
 
 
 
Event: 7th Foodstuff and Drinks Exhibition/Agro food 
Duration: 3-6 October 2018 
Organizer:  Pyramids International 
Venue: Basra International Fairground  
Basra, Iraq  
E-mail: pyramidsfaireg@gmail.com 
Website: www.pyramidsfaireg.com 
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