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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Σημαντική μείωση των δημοσίων 
δαπανών στο Ιρακινό Κουρδιστάν   
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το 
Κέντρο Πληροφοριών και Στρατη- 
γικών Ερευνών του Ιρακινού Κουρ- 
διστάν αναφέρεται ότι κατά το 2016, 
οι συνολικές δαπάνες της Περιφε- 
ρειακής Κυβέρνησης Κουρδιστάν  
(KRG) μειώθηκαν κατά 70%, ενώ 
παράλληλα υπήρξε αύξηση των 
κρατικών εσόδων της τάξεως του 
25%.  
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του εν 
λόγω κέντρου, κ. Aras Khoshnaw, οι 
θετικές αυτές εξελίξεις ήταν αποτέ-
λεσμα των μεταρρυθμίσεων που 
έλαβαν χώρα το περασμένο έτος.  
Σε μια προσπάθεια μείωσης των 
δαπανών της περιφέρειας, η KRG 
αποφάσισε πρωτίστως να συρρικνώ- 
σει το μέγεθος του δημοσίου τομέα. 
Ο κ. Khoshnaw επεσήμανε ότι, η πιο 
δύσκολη απόφαση για την περιφε- 
ρειακή κυβέρνηση ήταν η σημαντική 

μείωση των αποδοχών των δημοσίων 
υπαλλήλων. Οι συνολικές δαπάνες 
που αφορούσαν σε μισθούς υπαλ- 
λήλων της Περιφέρειας μειώθηκαν 
από 870 δισ. IQD σε 621 δισ. IQD, 
γεγονός που προκάλεσε μεγάλη 
δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη.  
Ταυτόχρονα, υπήρξαν μειώσεις και 
σε άλλες δαπάνες του δημοσίου 
τομέα του Ιρακινού Κουρδιστάν.  
Αναφορικά με την παρατηρούμενη 
αύξηση των εσόδων της KRG, ο κ. 
Khoshnaw το αποδίδει στην αύξηση 
της τιμής του εξαγόμενου πετρελαίου 
καθώς όπως αναφέρει χαρακτη- 
ριστικά, η τιμή ανά βαρέλι στο Ιρακι- 
νό Κουρδιστάν ανερχόταν σε 20 δολ.  
πριν ένα χρόνο περίπου, ενώ κατά 
την παρούσα στιγμή η τιμή του υπερ- 
βαίνει τα 40 δολ/βαρέλι.   
Σημειώνεται ότι λόγω της συνεχιζό- 
μενης οικονομικής ύφεσης στην 
περιοχή του Κουρδιστάν τα τελευ- 
ταία δύο έτη, ο Επικεφαλής της KRG 



KRG, κ. Nechirvan Barzani, είχε εξαγγείλει τον 
Ιανουάριο του 2016 μέτρα λιτότητας προκει- 
μένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Η 
ύφεση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη 
γενικότερη πτώση των τιμών του πετρελαίου, σε 
περιφερειακές εντάσεις και ασφαλώς στην  
εμπλοκή της KRG στον πόλεμο κατά του 
ισλαμικού κράτους.  

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Δημοσίευση μελέτης για τη φοροδιαφυγή στο 
Ιρακινό Κουρδιστάν 
Η Υπηρεσία Φορολογίας και Δημόσιας Περιου- 
σίας δημοσίευσε  έκθεση στην οποία αναφέρεται 
ότι πολυάριθμες επιχειρήσεις δεν ανταπο- 
κρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
Υπολογίζεται ότι περίπου 13.000 εταιρείες 
καταβάλλουν εταιρικό φόρο σε σύνολο 25.000 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Ιρακινό 
Κουρδιστάν.  
Ο γενικός διευθυντής της προαναφερθείσας υπη- 
ρεσίας, κ. Kamal Tayyib, δήλωσε στον τηλεο- 
πτικό σταθμό Rudaw, ότι έχουν ήδη απαγγελθεί 
κατηγορίες σε 228 εταιρείες για υποθέσεις 
φοροδιαφυγής, ωστόσο θεωρεί ως το σημαντικό- 
τερο πρόβλημα τη διαφθορά που επικρατεί στα 
επιμέρους γραφεία των φορολογικών αρχών.  
 
Μείωση του όγκου του λιανικού εμπορίου στην 
Περιφέρεια Κουρδιστάν το 2016 
Η απόφαση της ιρακινής κυβέρνησης, κατά τη 
διάρκεια του 2016, να εγκαταστήσει τελωνεια- 
κούς σταθμούς σε εθνικές οδούς που συνδέουν 
την Περιφέρεια Κουρδιστάν με το υπόλοιπο Ιράκ 
είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή δασμών στα 
προϊόντα που εισάγονται από το Κουρδιστάν. 
Κατά συνέπεια, υπήρξε σημαντική μείωση του 
κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο στο Ιρακινό 
Κουρδιστάν το 2016 σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος.   

Συμφωνία μεταξύ Ιράκ-Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP)  
Το Ιράκ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας  με το 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανά- 
πτυξη (UNDP) σχετικά με τη δημιουργία μηχανι- 
σμού χρηματοδότησης οικονομικών μεταρρυθ- 
μίσεων (FFER) σε ορισμένους τομείς της χώρας.  
Μέσω του μηχανισμού αυτού, το UNDP θα 
παρέχει συνδρομή στην ιρακινή κυβέρνηση  
ούτως ώστε  να αντιμετωπίσει πιο αποτελε- 
σματικά διάφορες οικονομικές προκλήσεις. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαφοροποίηση 
της οικονομίας, την αύξηση του εθνικού 
εισοδήματος της χώρας και τη βελτίωση της 
διαχείρισης της κρατικής  περιουσίας. 
 
Συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της Asiacell 
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 
Προϊσταμένου του Γραφείου ΟΕΥ Ερμπίλ, κ. Στ. 
Σταυράκου και του κ. Omar Faleh, διευθυντή του 
τμήματος δημοσίων σχέσεων της Asiacell, η 
οποία αποτελεί τη σημαντικότερη εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας στο Ιράκ.  
Κατά την συνάντηση, υπήρξε αναλυτική ενημέ- 
ρωση για τις δραστηριότητες της Asiacell και ο  
κ. Faleh εξέφρασε ενδιαφέρον της εταιρείας του 
για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες από τον 
κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Kurdistan-Iraq Oil & Gas Conference 
Το 6ο συνέδριο «Kurdistan-Iraq Oil & Gas Con-
ference» έλαβε χώρα στο Λονδίνο, στις 5-7 
Δεκεμβρίου 2016. Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί 
την κορυφαία εκδήλωση της Περιφέρειας του 
Κουρδιστάν στον τομέα των υδρογονανθράκων 
και συνδιοργανώνεται από κοινού από την 
Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση και την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Ιράκ.  

Βασικός ομιλητής του συνεδρίου, ήταν ο 
αναπληρωτής Επικεφαλής της Περιφερειακής 
Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG), κ. Qubad 
Talabani, ο οποίες υπογράμμισε τη δέσμευση της 
KRG για την υλοποίηση των απαιτούμενων 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων και προέτρεψε τις 
επιχειρήσεις από την πετρελαϊκή βιομηχανία να 
συνεχίσουν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες 
στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ο κ.Ταλαμπανί ανέφερε 
ότι, «σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, 
έχει καταρτιστεί ένας  οδικός χάρτης που περιέχει 
όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην περι- 
φέρεια Κουρδιστάν, όπως π.χ. εκσυγχρονισμός 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στρατηγική 
κοινωνικής προστασίας κ.α.». 

Κατασκευή δύο σταθμών παραγωγής ενέρ- 
γειας στο Νότιο Ιράκ 
Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ υπέγραψε, 
στις Ιανουαρίου 2017, συμφωνία αξίας 1,4 δισ. 
δολ. ΗΠΑ με την General Electric (GE) σχετικά 
με την κατασκευή δύο σταθμών παραγωγής 
ενέργειας. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τις 
υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης.  
Υπολογίζεται ότι η συμφωνία αυτή θα συμβάλλει 
σημαντικά στις προσπάθειες που καταβάλει η 
Κυβέρνηση του Ιράκ να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.   

 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Μεγάλη ζήτηση για εισαγωγές φρούτων και 
λαχανικών στο Ιρακινό Κουρδιστάν   
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας 
για θέματα Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων 
(«Υπουργείο Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων») 
της KRG, οι συνολικές εισαγωγές φρούτων και 
λαχανικών στην Περιφέρεια Κουρδιστάν ανήλ- 
θαν σε 7,1 δισ. δολ κατά τη δεκαετία 2004-2014.  
Αξιωματούχοι της εν λόγω υπηρεσίας θεωρούν 
ότι η περιφέρεια θα μπορούσε να καταστεί  
αυτάρκης στο γεωργικό τομέα. Εν τούτοις, η 
εμφανής έλλειψη χρηματοδότησης από την 
τοπική κυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα την 
εξαιρετικά χαμηλή παραγωγή τοπικών αγροτικών 
προϊόντων.  
Η Υπηρεσία για θέματα γεωργίας χρειάζεται 1,3 
δισ. δολ. για να υλοποιήσει πενταετές πλάνο 
ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, ωστόσο κάτι 
τέτοιο θεωρείται σχεδόν απίθανο λαμβάνοντας 
υπόψη τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην 
περιοχή. Σημειώνεται ότι, οι αγρότες της 
Περιφέρειας είναι σε θέση να καλύπτουν μόλις το 
20% της αγοράς φρούτων και το 50% των 
λαχανικών, γεγονός που σημαίνει ότι το υπόλοιπο 
μέρος της ζήτησης καλύπτεται μέσω εισαγωγών, 
πρωτίστως από Τουρκία και Ιράν.  

 Photo:http://www.theoilandgasyear.com/events/

 Photo:http://mnr.krg.org/index.php/en/press-

 Photo:http://www.iraq-businessnews.com/2016/05/30/



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2017 

Event: Fashion, Textile & Sportswear Fair 
Duration: 8-11 March 2017 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@erbilfair.com 
Website: www.erbilfair.com/ 
 
 
Event: Medicare Erbil 
Duration: 18-20 September 2017 
Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.iraqmedicare.com/Erbil/ 
 
 
Event: Energy Iraq 
Duration: 23-26 October 2017 
Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.energyiraq-expo.com/Erbil/ 
 
 
Event: Project Iraq (Construction Materials, Equipment & Environmental Technology) 
Duration: 23-26 October 2017 
Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.project-iraq.com/Erbil/ 
 
 
Event: Agrofood Erbil 
Duration: 20-23 November 2017 
Organizer:  International Fairs Promotion (IFP) 
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
Tel : +964 662554433  
E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.iraqagrofood.com/Erbil/ 
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