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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Δημοσίευση έκθεσης της Deloitte 
σχετικά με τον έλεγχο εσόδων της 
KRG από πωλήσεις πετρελαίου 
Πραγματοποιήθηκε στο Ερμπίλ, στις 
21 Ιανουαρίου, συνάντηση όπου η 
Περιφερειακή Κουρδική Κυβέρνηση 
(KRG) προέβη σε ενημέρωση προς 
τους εκπροσώπους της διεθνούς 
κοινότητας αναφορικά με την πρώτη 
έκθεση ελέγχου των εσόδων που 
προέρχονται από τις πωλήσεις και 
εξαγωγές πετρελαίου. Η ελεγκτική 
εταιρεία Deloitte συνέταξε την εν 
λόγω έκθεση κατόπιν συμφωνίας που 
είχε υπογράψει με την KRG, στην 
οποία προβλεπόταν η ενδελεχής 
εξέταση των εσόδων και κυρίως των 
εισπράξεων από την εκμετάλλευση 
των πετρελαίων της περιοχής.  
Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα 
από τις πωλήσεις πετρελαίου, κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2017, 
ανήλθαν σε 3,3 δισ. δολ. ΗΠΑ και η 
μέση τιμή πετρελαίου διαμορφώθηκε   

στο ποσό των 41,29 δολ. ανά βαρέλι. 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα 
δημοσιευθεί έκθεση ελέγχου εσόδων, 
για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. 
Στην οικονομική έκθεση αναφέρεται 
επίσης, ότι δεν διαπιστώθηκαν  
«ανακρίβειες», σχετικά με  την κατα- 
νάλωση, τις πωλήσεις και εξαγωγές 
πετρελαίου της KRG, κατά την 
προαναφερθείσα περίοδο. Η Deloitte 
αναμένεται επίσης να  προβεί σε 
έλεγχο της παραγωγής και των 
πωλήσεων πετρελαίου για τα έτη 
2014, 2015 και 2016. 
Σημειώνεται ότι, η απόφαση για 
ανάθεση της παρακολούθησης και 
διαχείρισης των εσόδων της KRG 
είχε ληφθεί σε συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου με σκοπό 
την ενίσχυση της διαφάνειας. Η 
συμφωνία αυτή εντάσσεται στο 
πλαίσιο των γενικότερων μεταρρυθ- 
μίσεων που έχει δεσμευτεί να 
υλοποιήσει η  KRG.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του 
συνόλου των εισαγωγών στο Ιρ. Κουρδιστάν 
Τα είδη διατροφής αποτελούν περίπου το ήμισυ 
του συνόλου των αγαθών που εισάγονται στην 
Περιφέρεια Κουρδιστάν, καθώς πολλοί 
καταναλωτές που έχουν χάσει σημαντικό μέρος 
της αγοραστικής τους δύναμης, επικεντρώνονται 
πλέον σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. 
Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει το Ιρακινό 
Κουρδιστάν είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν 
σημαντικά οι εισαγωγές επίπλων, δομικών 
υλικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών κ.α.  
Εντούτοις, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Εμπορίου και Βιομηχανίας παρατηρήθηκε μικρή 
μείωση στις εισαγωγές τροφίμων.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι, η KRG επιβάλλει 
ορισμένα τέλη επί των εισαγόμενων γεωργικών 
προϊόντων προκειμένου να προστατεύσει  τους 
αγρότες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η 
παραγόμενη ποσότητα αγροτικών προϊόντων δεν 
επαρκεί  ούτως ώστε να καταστεί η Περιφέρεια 
Κουρδιστάν αυτάρκης.  

Στρατηγικά επενδυτικά σχέδια στο Ιράκ  
Η Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων του Ιράκ (NIC) 
έχει συμπεριλάβει τέσσερα έργα κατασκευής 
μετρό και μητροπολιτικών σιδηροδρόμων στον 
κατάλογο των σημαντικών στρατηγικών επεν- 
δυτικών σχεδίων που θα παρουσιαστούν, κατά τη 
διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης για την 
Ανασυγκρότηση του Ιράκ, η οποία θα διεξαχθεί 
στο Κουβέιτ, στις 13 Φεβρουαρίου 2018. 
Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή μετρό 
στην πρωτεύουσα Βαγδάτη και στην Basra, η 
οποία είναι η μεγαλύτερη πόλη στο νότιο Ιράκ 
και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα στη χώρα.  
Υπάρχει επίσης, σχέδιο που αφορά στη 
δημιουργία εναέριου σιδηροδρομικού δικτύου 
(monorail) στη Βαγδάτη και στην πόλη Karbala 
που αποτελεί την ιερότερη πόλη για τους Σιίτες 
Μουσουλμάνους στο Ιράκ.  

Επιπρόσθετη χρηματοδότηση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων στο Ιράκ  
O Οργανισμός των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη 
(USAID) συνεισέφερε επιπλέον ποσό 80,85 εκατ. 
δολ. στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών (UNDP), για τη χρηματοδότηση 
πρωτοβουλιών και δράσεων που ενισχύουν τη 
σταθερότητα σε περιοχές του Ιράκ που είχε 
καταλάβει το Ισλαμικό Κράτος και απελευθε- 
ρώθηκαν πρόσφατα. Η συνολική συνεισφορά των 
ΗΠΑ στο UNDP, μετά το 2015, αγγίζει πλέον τα 
200 εκατ. δολ. 

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος του UNDP στο Ιράκ, 
κα Lise Grande, υπογραμμίζει ότι έχει σημειωθεί 
μεγάλη πρόοδος στις απελευθερωμένες περιοχές 
καθώς έχει επανέλθει η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, επισκευάζονται συστήματα ύδρευσης, 
ανοίγουν σχολεία, λειτουργούν κέντρα υγείας και 
ολοένα και περισσότεροι εσωτερικά εκτοπισμένοι 
άνθρωποι επιστρέφουν στις εστίες τους.  
Κατά την παρούσα στιγμή, 1.600 έργα 
αποκατάστασης και δημιουργίας νέων υποδομών 
βρίσκονται σε εξέλιξη, σε όλη την επικράτεια του 
Ιράκ. Τα περισσότερα έργα πραγματοποιούνται 
στην επαρχία Nineveh, στο Βόρειο Ιράκ (περίπου 
500 έργα στη Μοσούλη και 280 σε άλλες 
περιοχές της επαρχίας).  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Ανακοίνωση της Chevron για επανέναρξη των 
δραστηριοτήτων γεώτρησης  
Η πετρελαϊκή εταιρεία Chevron αποφάσισε την 
επανέναρξη των δραστηριοτήτων γεώτρησης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιρακινό 
Κουρδιστάν, μετά από τρίμηνη αναστολή λόγω 
των αναταραχών που είχαν σημειωθεί στην 
περιοχή.  

Συμφωνία Ιράκ με την British Petroleum για 
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων  
Σύμφωνα με δημοσίευμα του τηλεοπτικού 
σταθμού «Kurdistan 24», η Ιρακινή Κυβέρνηση 
υπέγραψε συμφωνία με τη βρετανική πετρελαϊκή 
εταιρεία BP, σχετικά με την αύξηση της 
παραγωγής αργού πετρελαίου στην ευρύτερη 
περιοχή του Κιρκούκ.  
Στις 18 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Πετρελαίου του 
Ιράκ, κ. Jabar Al-Luaibi, πραγματοποίησε 
συνάντηση στο Κιρκούκ με υψηλόβαθμα στελέχη 
της BP, με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω 
συμφωνίας. Η BP θα διεξάγει έρευνες για την 
περαιτέρω ανάπτυξη πεδίων πετρελαίου του 
Κιρκούκ. Η συμφωνία ενδέχεται να συμβάλλει 
στην αύξηση της παραγωγής στα 750.000 
βαρέλια ημερησίως.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Σημαντική μείωση της παραγωγής σίτου στο 
Ιρακινό Κουρδιστάν 
Λόγω της  έλλειψης βροχοπτώσεων και της 
εκτεταμένης ξηρασίας που έχει σημειωθεί στην 
Περιφέρεια Κουρδιστάν, τους τελευταίους μήνες,  
υπολογίζεται ότι περίπου 4 εκατ. στρέμματα δεν 
θα μπορούν να καλλιεργηθούν, κατά τη φετινή 
περίοδο. Μόλις το 60% του καλλιεργήσιμου 
εδάφους αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για 
παραγωγή σιταριού σε σύγκριση με την 
περασμένη χρονιά.  
Το 2017 είχαν παραχθεί σχεδόν 1,2 εκατ. τόνοι 
σιταριού, εκ των οποίων, οι 372.000 τόνοι 
αγοράστηκαν από εγχώριους αγρότες. Εντούτοις, 
προβλέπεται σημαντική μείωση της παραγόμενης 
ποσότητας και για το λόγο αυτό απαιτείται  
εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων άρδευσης.  
Σύμφωνα με στοιχεία του Yπουργείου Γεωργίας 
και Υδάτινων Πόρων της KRG,  οι εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια σίτου 
παρουσιάζουν συνεχή αύξηση κατά τα τελευταία 
οκτώ χρόνια. Το 2010 7,7 εκατ. στρέμματα 
καλλιεργούνταν για την παραγωγή σίτου, ενώ 
σήμερα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις υπερβαί- 
νουν συνολικά τα 14 εκατ. στρέμματα.  
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Basra Building  
Duration: 15-18 February 2018 
Organizer:  Pyramids Group  
Venue: Basra International Fairground  
Basra, Iraq  
E-mail: info@basrahbuilding.com   
Website: www.basrahbuilding.com  
 
 
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  
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