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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Το οικονομικό κλίμα στο Ιράκ 
μετά τις βουλευτικές εκλογές  
Η διαδικτυακή εφημερίδα «Iraq- 
Business News» δημοσιεύει άρθρο 
για την οικονομική κατάσταση στο 
Ιράκ,  όπως διαμορφώνεται μετά τις 
βουλευτικές εκλογές που διεξήχθη- 
σαν, στις 12 Μαΐου 2018. 
Όσον αφορά στο αποτέλεσμα των 
εκλογών, το κόμμα «Sayirun» του 
σιίτη κληρικού Muqtada al-Sadr 
βρέθηκε στην πρώτη θέση και  
κατέλαβε  54 έδρες σε  σύνολο 329 
εδρών στο Ιρακινό κοινοβούλιο. Το 
κόμμα «Victory Alliance» του νυν 
Πρωθυπουργού του Ιράκ, Haider al-
Abadi, ήταν στην τρίτη θέση της 
κατάταξης και κατέλαβε 42 έδρες.  
Σημειώνεται ότι, ήταν οι πρώτες 
βουλευτικές εκλογές στo Ιράκ, μετά 
την άνοδο και την πτώση του «ISIS». 
Χωρίς αμφιβολία, το σημαντικότερο 
έργο του νέου Ιρακινού Κοινοβου- 
λίου θα είναι η επίβλεψη της ανασυγ-  

κρότησης του Ιράκ, δεδομένου ότι, 
αρκετές περιοχές της χώρας έχουν 
υποστεί σημαντικές ζημιές μετά από 
χρόνια πολέμου ενάντια στους 
τζιχαντιστές.  
Στο άρθρο, γίνονται προβλέψεις 
σχετικά με τη διακύμανση των τιμών 
πετρελαίου, καθώς ενδεχόμενη αύξη- 
ση της τιμής του πετρελαίου θα έχει 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και 
θα συμβάλλει στη δυνατότητα της 
Ιρακινής Κυβέρνησης να παρέχει τα 
απαραίτητα κεφάλαια για την 
υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών 
προγραμμάτων.  
Εκφράζεται η άποψη πως, αν η τιμή 
του πετρελαίου διατηρηθεί στα 
σημερινά επίπεδα μέχρι τα τέλη του 
τρέχοντος έτους, το δημοσιονομικό 
ισοζύγιο του Ιράκ θα παρουσιάσει 
πλεόνασμα 10,9 δισ. δολ. (προηγού- 
μενες οικονομικές αναλύσεις, για το 
2018, προέβλεπαν ότι θα υπήρχε έλ- 
λειμμα 9,5 δισ. δολ).  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Αύξηση του αριθμού των χρηστών τραπεζικών 
υπηρεσιών στο Ιράκ 
Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Ιδιωτικών 
Τραπεζών του Ιράκ, αναφέρει ότι, στην 
πλειοψηφία τους, οι ιρακινοί πολίτες δεν 
διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό και προτιμούν 
να διατηρούν τις αποταμιεύσεις τους σε σπίτια. 
Υπολογίζεται ότι, περίπου 17 εκατ. ενήλικοι 
πολίτες της χώρας δεν κάνουν χρήση τραπεζικών 
υπηρεσιών και περισσότερα από 30 δισ. δολ. 
φυλάσσονται σε κατοικίες στο Ιράκ.  
Κατά το τρέχον έτος, το 22,6% των πολιτών της 
χώρας διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ 
το 2014 το ποσοστό αυτό ήταν αρκετά χαμηλό- 
τερο (10,9%).  
Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ εκφράζει την 
αισιοδοξία της για περαιτέρω αύξηση του 
αριθμού των πολιτών που θα προτιμούν να 
διατηρούν τις αποταμιεύσεις τους σε τράπεζες και 
θεωρεί ότι το 2020, ποσοστό της τάξεως του 35% 
του πληθυσμού της χώρας θα έχουν αποκτήσει 
τραπεζικό λογαριασμό.   
 
Επίσκεψη στο  Γραφείο  Διεθνών  Σχέσεων της  
Πατριωτικής Ένωσης Κουρδιστάν (PUK) 
Πραγματοποιήθηκε, στις 17 Μαΐου, συνάντηση 
μεταξύ του διευθύνοντος του Γραφείου ΟΕΥ,      
κ. Στ. Σταυράκου και  του κ. Sadi Ahmed Pire, 
Εκπροσώπου Τύπου του Κουρδικού κόμματος 
«Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (PUK)», 
κατόπιν σχετικής προσκλήσεως από το Τμήμα 
Διεθνών Σχέσεων του PUK. Στη συνάντηση 
παραβρέθηκε επίσης ο κ. Raoua Karem, 
εκπρόσωπος του PUK στη χώρα μας καθώς 
επίσης υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος.   
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν 
μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην 
ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας 
μεταξύ ελληνικών και εγχώριων εταιρειών από 
την Περιφέρεια Κουρδιστάν.  

Συνέδριο «Iraq: Building a diversified and 
modern economy» (Λονδίνο, 24-25 Απριλίου 
2018) 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες 
του, το συνέδριο «Iraq: Building a diversified and 
modern economy», το οποίο έλαβε χώρα στο 
Λονδίνο, στις 24-25 Απριλίου. Το συνέδριο 
επικεντρώθηκε στην ανοικοδόμηση του Ιράκ και 
σε επενδυτικές ευκαιρίες και έργα υποδομών που 
πρόκειται να υλοποιηθούν στη χώρα, τα επόμενα 
χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω 
συνέδριο, υπήρξε επίσης συμμετοχή της 
Περιφερειακής Κυβέρνησης Κουρδιστάν (KRG).  

Κατασκευή δύο νέων πλοίων για τον ιρακινό 
στόλο   
Η εταιρεία λιμένων του Ιράκ  «General Company 
for Ports of Iraq-GCPI» υπέγραψε συμφωνία με 
την ιαπωνική εταιρεία «Toyota Tsusho Corpora-
tion (TTC)», σχετικά με την κατασκευή δύο 
πλοίων. Τα πλοία θα ταξινομηθούν στην Ιαπωνία 
και θα παραδοθούν στο Ιράκ, τον Απρίλιο του 
2020.  
Η ιαπωνική εταιρεία «TTC» ανέλαβε το έργο 
κατασκευής των πλοίων κατόπιν υποβολής 
προσφοράς σε διεθνή διαγωνισμό, στον οποίο 
συμμετείχε από κοινού με την εταιρεία «Colombo 
Dockyard PLC (CDPLC)» από τη Σρι Λάνκα.  

ΣΕΛΙΔΑ 2                                  ΜΑΙΟΣ  

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

  Photo:http://www.gksat.tv/details.aspx?

  Photo:https://ar.wikipedia.org/wiki/:ملفUS_-



ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Μείωση στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράκ  
Το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ δημοσίευσε 
την μηνιαία έκθεση εξαγωγών αργού πετρελαίου 
για τον Απρίλιο του 2018.  Στην έκθεση 
αναφέρεται ότι, τον περασμένο μήνα εξήχθησαν 
συνολικά 100 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου 
(κατά μέσο όρο 3,33 εκατ. βαρέλια  ανά ημέρα), 
παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με 
τον Μάρτιο (3,45 εκατ. βαρέλια  ανά ημέρα). Η 
μηνιαία έκθεση δεν συμπεριλαμβάνει εξαγωγές 
πετρελαίου από το Kirkuk. 
Τα έσοδα για τον Απρίλιο ανήλθαν σε 6,5 δισ. 
δολ. με μέση τιμή 64,9 δολ. ανά βαρέλι. 

Νέα συμφωνία της Rosneft με την KRG 
Στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού 
Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (24-26 Μαΐου 
2018), η KRG υπέγραψε νέα συμφωνία με την 
μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, 
Rosneft, που αφορά σε συνεργασία στον τομέα 
του φυσικού αερίου. Η συμφωνία προβλέπει την 
κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στην Περιφέ- 
ρεια Κουρδιστάν.  
Η Rosneft συνεργάζεται ήδη με την KRG σχετικά 
με την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου σε  
διάφορες περιοχές του Ιρακινού Κουρδιστάν.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην Περιφέρεια 
Κουρδιστάν 
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας 
και Υδάτινων Πόρων της Περιφερειακής 
Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG),  ο κλάδος 
της πτηνοτροφίας παρουσιάζει σημαντική 
ανάπτυξη στο Ιρακινό Κουρδιστάν, παρά την 
οικονομική ύφεση στην περιοχή.  
Σημειώνεται ότι το 2013, στην Περιφέρεια 
Κουρδιστάν υπήρχαν 1.115 πτηνοτροφικές 
μονάδες και η ετήσια παραγωγή κρέατος πουλε- 
ρικών κυμαινόταν σε 65.000 τόνους. Κατά την 
παρούσα στιγμή, περίπου 1.400 πτηνοτροφικές 
μονάδες λειτουργούν στην περιοχή και η ετήσια 
παραγωγή κρέατος πουλερικών έχει παρουσιάσει 
αύξηση κατά 40% και ανέρχεται πλέον σε 
108.000 τόνους.  
Η Περιφέρεια Κουρδιστάν θα μπορούσε να ήταν 
αυτάρκης όσον αφορά στην κατανάλωση κρέατος 
πουλερικών, ωστόσο οι εισαγωγές ομοειδών 
προϊόντων από γειτονικές χώρες σε χαμηλές τιμές 
δημιουργούν προβλήματα στους αγρότες που 
ασχολούνται με την εκτροφή πουλερικών. Για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, η KRG 
ενδέχεται να θέσει όριο στις εισαγωγές κρέατος. 
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Event: Iraq Health Fair 
Duration: 5-8 September  2018 
Organizer: Pyramids International   
Venue: Baghdad International Fairground  
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@pyramidsfair.com 
Website: www.iraqhealthfair.com 
 
 
Event: Erbil Building 
Duration: 13-16 September 2018 
Organizer:  Pyramids Group  
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
E-mail: info@pyramidsfair.com 
Website: www.tradefairdates.com/Erbil-Building-M7425 
 
 
Event: Iraq Agrofood 
Duration: 8-11 October 2018 
Organizer: Baghdad International Fair  
Venue: Baghdad International Fairground  
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@iraqagrofood.com 
Website: www.iraqagrofood.com 
 
 
Event: Baghdad International Fair  
Duration: 10-19 November 2018 
Organizer: Baghdad International Fair  
Venue: Baghdad International Fairground 
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@fairs.iq   
Website: www.fairs.iq 
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