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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Ευνοημένη η  βιομηχανία της 
Περιφέρειας Κουρδιστάν από το 
ελευθέριο εμπόριο με το Ιράκ  
 
Η βιομηχανική παραγωγή στην 
Περιφέρεια του Κουρδιστάν 
απορροφάται  χάρη στην κατάργηση 
των τελωνειακών δασμών και των 
σημείων ελέγχου μεταξύ του Ιράκ 
και του Κουρδιστάν . 
 
Αξιωματούχος  του Υπουργείου 
Εμπορίου της Περιφερειακής 
Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG) 
ανέφερε ότι ότι λόγω της κατάργησης 
των τελωνειακών σημείων ελέγχου 
μεταξύ του ευρύτερου Ιράκ και της 
Περιφέρειας Κουρδιστάν  καθώς 
επίσης της ενοποίησης των 
τελωνειακών δασμών, οι εξαγωγές  
κουρδικών πορϊόντων προς τις 
ιρακινές πόλεις τους τελευταίους 
μήνες έχει αυξηθεί κατά 20%".  
 
Εν λόγω αξιωματούχος θεωρεί ότι "η 
υψηλή ποιότητα και οι φτηνές τιμές" 
συνέβαλαν στην αύξηση της ζήτησης 
των αγαθών και υπηρεσιών από το 
Κουρδιστάν.  Περίπου το 70% των 
προϊόντων που παράγονται από 
εργοστάσια της Περιφέρειας 

Κουρδιστάν (κυρίως προϊόντα 
υγιεινής, πλαστικά και είδη 
διατροφής), κατευθύνονται στο 
ευρύτερο Ιράκ.  
 
Σημειώνεται ότι, μετά την κρίση που 
ακολούθησε το δημοψήφισμα για την 
ανεξαρτησία του Κουρδιστάν, η 
ιρακινή κυβέρνηση αποφάσισε να 
αντιμετωπίσει τα προϊόντα που 
προέρχονται από ττην Περιφέρεια 
Κουρδιστάν ως εισαγώμενα από το 
εξωτερικό επιβάλλοντας 
εισαγωγικούς δσμούς.  
 
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας :Το 
Ιράκ θα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος 
προμηθευτής πετρελαίου έως το 
2030 

 
Σύμφωνα με 

έκθεση του 

Διεθνούς 

Οργανισμού 

Ενέργειας 

(IEA), το Ιράκ 

θα μπορούσε να γίνει ο τρίτος 

μεγαλύτερος προμηθευτής 

πετρελαίου παγκοσμίως μέχρι το 

2030.   

Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, η 

χώρα πρέπει να προσελκύσει ξένες 

επενδύσεις, να αυξήσει την 

πρόσβασή της σε υδάτινους πόρους 

και να διατηρήσει την σταθερότητα 

την πολιτική κατάσταση και την 

ασφάλεια στην χώρα. 



 
Εργα αναβάθμισης της ιρακινής βιομηχανίας 
ενέργειας από την Siemens ύψους 15 δις. $  
 
Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ,  ανέφερε ότι ο 

γερμανικός γίγαντας της Siemens, ηγείται των 

διεκδικητών  για την ανάληψη ενός μεγάλου 

έργου για την αναβάθμιση της βιομηχανίας 

ενέργειας του Ιράκ. Η Σημαντικός «αντίπαλος» 

της Siemens στην διεκδίκηση του έργου είναι η 

αμερικανική General Electrics την οποία 

υποστηρίζει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι το Ιράκ  εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις εισαγωγές για τις ανάγκες του 

δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η Siemens αναμένεται πλέον να εξασφαλίσει την 

πλειοψηφία των συμβολαίων στο πλαίσιο του 

έργου αναβάθμισης του δικτύου, ενώ η εταιρεία 

έχει ήδη «κερδίσει» τρεις συμβάσεις ύψους 700 

εκατομμυρίων δολαρίων. Το έργο αφορά την 

αναβάθμιση ορισμένων σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής, και υποσταθμών σε όλη τη 

χώρα. Περαιτέρω, η  Siemens θα παρέχει 

κατάρτιση σε 1.000 ιρακινούς εργαζόμενους, θα 

παράσχει λογισμικό αξίας 60 εκ. $  σε ιρακινά 

πανεπιστήμια και θα κατασκευάσει μια νέα 

μονάδα υγείας. Η GE ανέφερε ότι συνεχίζει να 

συνεργάζεται με την ιρακινή κυβέρνηση για το 

έργο και εξακολουθεί να ελπίζει να εξασφαλίσει 

μια σειρά συμβάσεων για την ενίσχυση της 

ενεργειακής υποδομής της χώρας 

Συμμετοχή της Κίνας στην ανασυγκρότηση 
του Ιράκ  
 

Kινεζική 
αντιπροσωπεία 
αποτελούμενη 
από ανώτατους 
αξιωματούχους 
του κυβερνώντος 
Κομμουνιστικού  
 

 
Κόμματος της Κίνας (CPC), επισκέφθηκε 
πρόσφατα το Ιράκ και εξέφρασε την ετοιμότητα 
της χώρας να συμβάλει στην ανασυγκρότηση των 
περιοχών που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια 
του πολέμου με το Ισλαμικό Κράτος. 
https://www.123rf.com/photo_56713391_iraq-flag- 
combined-with-china-flag.html 
 

Εκπρόσωπος του ιρακινού Υπουργείου 
Εξωτερικών δήλωσε ότι,  «το Ιράκ αποδίδει 
μεγάλη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων με 
τη Δημοκρατία της Κίνας και στην επέκταση των 
πολιτικών και οικονομικών δεσμών καθώς και 
την συνεργασία σε θέματα ασφαλείας.   
 
Η Κίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
εμπορικούς εταίρους του Ιράκ, από την οποία 
εισάγει πολλά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου 
ηλεκτρονικού και κατασκευαστικού υλικού. Ο 
όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών 
υπερβαίνει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως. 
 

Κατασκευή διυλιστηρίου στο Κερκούκ 

 
Ο υπουργός πετρελαίου του Ιράκ ανακοίνωσε την 
ολοκλήρωση των σχεδίων για την κατασκευή 
ενός νέου διυλιστηρίου δυναμικότητας 150.000 
βαρελιών ημερησίως στο Κερκούκ.  

 
Αύξηση εσόδων από πωλήσεις πετρελαίου τον 
Απρίλιο 
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Πετρελαίου,  το Ιράκ 
πραγματοποίησε εξαγωγές πετρελαίου αξίας άνω 
των7,11 δις. $ τον Απρίλιο, κυρίως λόγω των 
υψηλότερων διεθνών τιμών του πετρελαίου. 
Η χώρα εξήγαγε 104 εκατομμύρια βαρέλια 
πετρελαίου τον Απρίλιο έναντι 104 εκ.  τον 
προηγούμενο μήνα.  
Τον Απρίλιο, η μέση τιμή πώλησης του ιρακινού 
πετρελαίου ήταν 67,419 $ ανά βαρέλι έναντι 
63,804 $ τον Μάρτιο. 
 
Οι τιμές του Brent Crude από 52 δολάρια το 
βαρέλι τον Ιανουάριο, διαμορφώθηκαν σε 74 
δολάρια τον Απρίλιο.  
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 Προβλέψει για τριπλασιαμό παραγωγής 
φυσικού αερίου έως το 2022 
 
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Rystad Energy, 
τα έργα ανάπτυξης κοιτασμάτων  φυσικού αερίου 
στο Ιράκ θα λάβουν σύντομα προτεραιότητα 
έναντι των αντίστοιχων έργων πετρελαίου, και 
ότι η χώρα  έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της 
παραγωγής φυσικού αερίου κατά 300% , ήτοι από 
1 δις. κ.π. ημερησίως (bcfd) σε 3 δις κ.π. μέχρι το 
2022. 
 
Η Κυβέρνηση του Ιράκ προσπαθεί να καλύψει 
την εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου,  στηρίζεται 
δε σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές για τις 
ανάγκες λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου της 
χώρας. Ωστόσο, μετά  την βελτίωση της 
ασφάλειας στην περιοχή, σε συνδυασμό με την 
βελτίωση του  οικονομικού και επενδυτικού 
κλίματος στην περιοχή του Κουρδιστάν, οι 
επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου της 
χώρας από διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου έχουν γίνει πιο ελκυστικές. 
Πολλά νέα έργα φυσικού αερίου είναι σε εξέλιξη 

σε ολόκληρη τη χώρα και  το φιλόδοξο σχέδιο 

ανάπτυξης κοιτασματων φυσικού αερίου του 

Ιράκ θα είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη 

της εγχώριας ζήτησης ενέργειας. Επιπλέον, 

αναμέναται να περιοριστεί η εξάρτηση από τις 

εισαγωγές αερίου από το Ιράν 

Ο Λίβανος επιδιώκει να επαναλειτουργήσει ο 

αγωγός πετρελαίου του Ιράκ 

 
Μετά από συνάντηση του με τον Πρόεδρο του 
Ιράκ,  ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
Λιβάνου, ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας να 
αποκαταστήσει και να θέσει εκ νέου σε λειτουγία 
τον αγωγό πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών. 
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή 
του στο Ιράκ, ο ανωτέρω  σχολίασε ότι 
«συζητήσαμε για τις επενδύσεις του Λιβάνου στο 
Ιράκ και ειδικότερα για το θέμα της 
επαναλειτουργίας του αγωγού πετρελαίου μεταξύ 
Κερκούκ και Τρίπολης» 
 
Το θέμα του αγωγού ήλθε στην επικαιρότητα σε 
συνέχεια συμφωνίας που υπέγραψε τον Ιανουάριο 
ο Λίβανος με τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία 
Rosneft για την επισκευή και λειτουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου στην 
Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου. 
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Συμφωνία μεταξύ Ιράκ –Ιράν για από κοινού  

εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου 

 
Το Ιράκ έχει καταλήξει σε συμφωνία με το 
γειτονικό Ιράν για την από κοινού εκμετάλλευση 
δύο κοιτασμάτων πετρελαίου που βρίσκονται στα 
σύνορά τους. Η συμφωνία καλύπτει τα 
πετρελαιοφόρα πεδία Naft Shahr και 
Khorramshahr, τα οποία βρίσκονται στα σύνορα 
των επαρχιών Ντιάλα και Βασόρας αντίστοιχα. 
Εν λόγω συμφωνία ανακοινώθηκαν από τον 
ιρανό υπουργό πετρελαίου μετά από συνάντηση 
στην Τεχεράνη με τον ιρακινό ομόλογό του.   

 
Η Gazprom Neft επεκτείνει την παραγωγή 
πετρελαίου στην Περοφέρεια Κουρδιστάν  
 
Η Neft Middle East B.V θυγατρική της Gazprom 
Neft  έχει αναλάβει ένα τρίτο πετρελαϊκό πεδίο 
στην Sarqala στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν η 
δυνητική παραγωγή στο οποίο εκτιμάται σε  
12.000 bpd. Οι γεωτρήσεις πραγματοποιούνται 
από μια διεθνή ομάδα με μέλη από 20 χώρες. Το 
έργο υλοποιήθηκε από τη Gazprom Neft Middle 
East, με τεχνική υποστήριξη από το Κέντρο 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Gazprom Neft. 
 
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε 
ότι  «η Μέση Ανατολή παραμένει τομέας 
στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη Gazprom 
Neft, δεδομένου ότι πρόκειται για  μια περιοχή με 
αφθονία πλουτοπαραγωγικών πηγών. Επίσης οι 
χώρες της περιοχής ακολουθούν  πολιτική 
προσέλκυσης νέων επενδυτών».  
 
 

https://www.azernews.az/oil_and_gas/44720.html  

https://www.azernews.az/oil_and_gas/44720.html


ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 
 
Event: MADE IN IRAQ AND IRAQ RECONSTRUCT  
Duration: 26 - 29 JUNE 2019  
Organizer:  netorganization   
Venue: Erbil International Fair  
E-mail: hardi@erbilfair.com  
Website: www.re-construct-iraq.expoerbil.com  
 
 
Event: Iraq Build  
Duration:  11-14 Jun 2019  
Organizer:   EXPOTIM INT. FAIR ORGANIZATIONS INC.   
Venue:  Baghdad, Iraq  
 
 
Event: COMMUNICATION,ELECTRONIC AND MEDIA EXPO   
Duration: 13- 16 JUNE 2019   
Organizer:   
Venue: Erbil International Fair  
E-mai hardi@erbilfair.com  
Website: http://www.erbilfair.com  
 
 
Event: Erbil international trade fair   
Duration: 30 SEPTEMBER - 3 OCTOBER 2019  
Organizer:  ifp Iraq   
Venue: Erbil International Fair  
E-mail: hardi@erbilfair.com  
Website: www.eif-expo.com  
 
 

ΣΕΛΙΔΑ 4 

ERBIL BUILDING-CONSTRUCTION, MUNICIPALITY 
EQUIPMENT,  MACHINERY & NATURAL STONE EXHIBI-

TION   
 

Στις 22-25 Απριλίου έλαβε χώρα στο Ερμπιλ ή εν 
θέματι διεθνής έκθεση υπο την αιγίδα του Υπουργείων 
Οικισμού και Πετρελαίου της Περιφέρειας Κουρδιστάν. 
Στην εν λόγω έκθεση συμμετείχαν 50 τοπικές εταιρείες 
και 150 ξένες από 15 χώρες . Η μεγαλύτερη συμμετοχή 
υπήρκε από την Τουρκία με 39 επιχειρήσεις και την 
Σαουδική Αραβία με 22 επιχειρήσεις.  
 
Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε με καλαίσθητο 
περίπτερο η εταιρεία Akron Cyclon High Technology 
Lubricantsη (φωτό) οποία δραστηριοποιείται από 
10ετίας στην Περιφέρεια Κουρδιστάν και στο ευρύτερο 
Ιράκ.  

https://10times.com/company/expotim
https://10times.com/iraq
http://www.erbilfair.com/

