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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Υπογραφή 22 συμφωνιών  συνεργασίας στην βιομηχανία και το εμπόριο 

μεταξύ Ιράκ και Ιράν   

 

Ο ιρανός Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Reza Rahmani δήλωσε ότι η 

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και το Ιράκ υπέγραψαν 22 συμφωνίες συνερ-

γασίας στους τομείς της  βιομηχανίας και του εμπορίου. Ο υπουργός Βιομη-

χανίας, ο οποίος συνόδευε τον Ιρανό  Πρόεδρο κατά την επίσημη επίσκεψή 

του στο Ιράκ δήλωσε ότι "οι δύο χώρες έθεσαν το δρόμο για τη διεύρυνση της 

βιομηχανικής και εμπορικής συνεργασίας. " Ανέφερε επίσης ότι οι δύο χώρες 

έχουν συμφωνήσει να αυξήσουν τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών σε 20 

δισεκατομμύρια δολάρια στο μέλλον.  

2018 

προϊοντα  
αξία  % επί συνόλου εξα-

γωγών  (Euros)  

      

Φαρμακευτικά προϊόντα  18.683.263 44,4%  

Μεταποιημένα προϊοντα  2.223.333 5,3%  

Οχήματα και εξοπλισμός   2.339.174 5,6% 

Ποτά και καπνός   8.466.737 20,1% 

Καλλυντικά   1.476.115 3,5%  

Σύνολο εξαγωγών   42.092.559   

2018 

προϊόντα αξία (euros) 
% επί συνόλου εξα-

γωγών 

Αργό πετρέλαιο 4.548.230.544 9,999% 

Φρούτα και λαχανικά  12.600   

Αλλα 2.000   

Σύνολο Εξαγωγών    4.548.244.885   

                        Σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές στο Ιράκ  

                        Σημαντικότερες ελληνικές εισαγωγές από το  Ιράκ  



Τα μνημόνια κατανόησης που υπεγράφησαν κα-

λύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι μετα-

φορές, οι κατασκευές, το πετρέλαιο και η υγεία. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο πλευρές  

σχεδιάζουν να κατασκευάσουν σιδηροδρομική 

γραμμή που θα συνδέει την Βασόρα στο Νότιο 

Ιράκ με την ιρανική πόλη Shalamjah. 

 

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι δυσκολίες στις διατρα-

πεζικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών κα-

θώς αναζητώνται  λύσεις που θα διευκολύνουν τις 

πληρωμές των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού 

αερίου σε διάφορα νομίσματα εκτός δολαρίου 

ΗΠΑ, λόγω των αμερικανικών κυρώσεων προς 

το Ιράν.  

 

Τέλος, ο Ιράκ κατέβαλε επίσης μια πρώτη δόση 

στο Ιράν για τις εισαγωγές φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η πληρωμή αυτή 

καθυστέρησε από την εφαρμογή των αμερικανι-

κών κυρώσεων κατά του Ιράν.  

  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ  

 

Υπογραφή σύμβασης με την Siemens 

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι υ-

πέγραψε σύμβαση με την Siemens για την δημιο-

υργία σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Κερκο-

ύκ  ισχύος 290 MW.  

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν, τον Οκτώβριο, σχετι-

κό μνημόνιο συνεργασίας  

 

Νέες επενδύσεις ύψους 700 εκατ $ στην Περι-

φέρεια Κουρδιστάν από την Pearl Petroleum 

των ΗΑΕ 

 

Η Pearl Petroleum Company Limited, κοινοπρα-

ξία της οποίας ηγείται η  Crescent Petroleum και 

η Dana Gas των ΗΑΕ, υπέγραψε συμφωνία με 

την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν για 

πώληση φυσικού αερίου για περίοδο 20ετών  

 

Η συμφωνία θα επιτρέψει την παραγωγή και την 

πώληση επιπλέον 250 εκ. κ.π. ημερησίως στην 

Περιφέρεια του Κουρδιστάν από το 2021. Εν λό-

γω συμφωνία θα συμβάλει στην αύξηση της πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό 

επίπεδο και θα συμβάλει στον περιορισμό του 

προβλήματος των ελλείψεων στην ενέργεια λόγω 

της παροχής επιπλέον αερίου στις μονάδες ηλεκ-

τροπαραγωγής στο Ερμπίλ και στην Σουλεϊμανία  

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Υπουργό Φυ-

σικών Πόρων εξ ονόματος της Περιφερειακής 

Κυβέρνησης του Κουρδιστάν και τον Διευθύνον-

τα Σύμβουλο της Crescent Petroleum εξ ονόματος 

της Pearl Petroleum.  

Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Κουρδιστάν 

στον τομέα του φυσικού αερίου μέχρι σήμερα 

έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους άνω 

των 1,6 δισ. δολαρίων,  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Το Ιράκ ολοκληρώνει τις προπαρασκευαστικές 

έργασίες για τον νέο πετρελαιαγωγό προς την 

Ιορδανία 

Σύμφωνα με δηλώσεις του ιρακινού υπουργού 

πετρελαίου και του Υπουργού Ενέργειας και Ο-

ρυκτών Πόρων της Ιορδανίας, η  Κυβέρνηση του 

Ιράκ έχει  ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την 

κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για την 

εξαγωγή ιρακινού αργού μέσω του ιορδανικού 

λιμανιού της Άκαμπα στην Ερυθρά Θάλασσα,  

Ο ιρακινός Υπουργό  δήλωσε ότι  "η δυναμικότη-

τα εξαγωγής του αγωγού που θα συνδέει την Βα-

σόρα με την Ακαμπα, αναμένεται να φθάσει το 

ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα (bpd)". Οι 

μέχρι τώρα ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την 

«διαδρομή, τις συνιστώσες, την απορροφητική 

ικανότητα, τους μηχανισμούς σύνδεσης με τα 

πετρελαϊκά κοιτάσματα βορείως του Κερκούκ, τις 

πηγές χρηματοδότησης και τα μέσα εφαρμογής 

και λειτουργίας». 

Το Ιράκ και η Ιορδανία υπέγραψαν συμφωνία 

κατασκευής του αγωγού κόστους περίπου $ 18 

δισ. το 2013 και ανακοίνωσαν ότι θα εξεταστούν 

πολλαπλές επιλογές χρηματοδότησης.  

Ο εν λόγω  αγωγός μήκους 1.700 χιλιομέτρων, θα 

ξεκινά από την Βασόρα του Ιράκ,  θα διασχίζει  

την επαρχία Najaf και μέσω των ερημικών περιο-

χών της ανατολικής επαρχίας Anbar θα εισέρχε-

ται στο έδαφος της Ιορδανίας. 
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https://en.royanews.tv/news/13443/Jordan-approves-oil-pipeline-project-to-export-oil-from-

https://en.royanews.tv/news/13443/Jordan-approves-oil-pipeline-project-to-export-oil-from-Iraq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαγωγές πετρελαίου τον Φεβρουάριο  

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου, το Ιράκ 

εξήγαγε κατά μέσο όρο 3,62 εκατομμύρια βαρέ-

λια ημερησίως (bpd) πετρελαίου το Φεβρουάριο, 

ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από τον προηγούμε-

νο μήνα κατά τον οποίο εξήγαγε 3.649 εκατομμύ-

ρια βαρέλια ημερησίως  αργού πετρελαίου. 

Μέσω του λιμανιού της Βασόρας εξήχθη η μεγα-

λύτερη ποσότητα: 3,54 εκ. bpd τον Φεβρουάριο 

και 3,55 εκ. bpd τον Ιανουάριο. 

Οι εξαγωγές από τα κοιτάσματα της επαρχία Κερ-

κούκ  προς στο λιμάνι Ceyhan της Τουρκίας μει-

ώθηκαν επίσης σε 63.000 bpd το Φεβρουάριο, 

από 75.000 bpd τον προηγούμενο μήνα.  

Η μέση τιμή πώλησης τον Φεβρουάριο ήταν $ 

60.834 ανά βαρέλι και τα έσοδα ανήλθαν  σε  πε-

ρίπου $ 6.167.815.000. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 

Νέα εθνικό σύστημα δεδομένων για την ανα-

συγκρότηση και την ανάπτυξη στο Ιράκ 

 

Το Υπουργείο 

Χωροταξίας 

του Ιράκ και  

το UN-Habitat, 

έθεσαν σε λει-

τουργία  το 

Εθνικό Σύστη-

μα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

 
Για περισσότερο από ένα χρόνο, το UN-Habitat 

συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Σχεδιασμού 

για την ανάπτυξη και οριστικοποίηση της εν λό-

γω συστήματος  με  χρηματοδότηση από το Τα-

μείο Καταπιστεύματος UNDAF του Ιράκ, στο 

οποίο συμμετέχει σημαντικός αριθμός δωρητών.  

 

 

 

Το ανωτέρω σύστημα  παρέχει βασικές πληροφο-

ρίες που ενημερώνονται τακτικά για έργα ανα-

συγκρότησης και ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα 

«web-based» σύστημα δεδομένων GIS που περιέ-

χει αναλυτικές αναφορές, στατιστικά δεδομένα 

για έργα, καθώς και διαδραστικούς χάρτες τοπο-

θεσιών έργων. Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 

με τα χρηματοδοτούμενα έργα,  το νέο σύστημα  

θα επιτρέπει στους αρμόδιους φορείς να αποφύ-

γουν την αλληλεπικάλυψη.  

 

Το εν λόγω σύστημα θα είναι προσβάσιμο στο 

κοινό και με «διαδραστικό παράθυρο»  θα επιτρέ-

πει στην κυβέρνηση του Ιράκ να λαμβάνει πληρο-

φορίες από τους πολίτες της σχετικά με τα έργα 

ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, συμβάλλοντας 

στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της κυ-

βέρνησης και των πολιτών. 

 

Επιπτώσεις στην αγορά αυτοκινήτου  

Η ενοποίηση των τελωνειακών δασμών μεταξύ 

της Περιφέρειας Κουρδιστάν και της Ομοσπονδι-

ακής Κυβέρνησης της Βαγδάτης έπληξε την κερ-

δοφόρα επιχείρηση εισαγωγής αυτοκινήτων της 

περιοχής του Κουρδιστάν καθώς οι τιμές των ο-

χημάτων αυξήθηκαν  από μερικές εκατοντάδες 

έως μερικές χιλιάδες δολάρια. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου 

και Βιομηχανίας του Κουρδιστάν, οι εισαγωγές 

αυτοκινήτων στο Ιράκ ανήλθαν σε $ 7,5 δισ. την 

τελευταία τετραετία..  

Λόγω των χαμηλότερων τιμών που ίσχυαν στην 

Περιφέρεια Κουρδιστάν πολλοί πολίτες από το 

κεντρικό και το νότιο Ιράκ αγόραζαν οχήματα 

από τις  αγορές της περιοχής του Κουρδιστάν, 

πρακτική πολύ επικερδής για τους κούρδους επι-

χειρηματίες Σύμφωνα με  παράγοντες της αγοράς 

αυτοκινήτου στην Περιφέρεια Κουρδιστάν, το 

2018 το 75% των οχημάτων κατευθύνθηκε σε 

Αραβες αγοραστές 

 

Βάσει της συμφωνίας της Περιφερειακής Κυβέρ-

νησης Κουρδιστάν με την Ομοσπονδιακή  Κυ-

βέρνηση, οι δύο πλευρές  κατέληξαν στην εφαρ-

μογή ενιαίου συστήματος τιμολόγησης σε όλα τα 

σημεία εισόδου και το Ιράκ κατήργησε τους εσω-

τερικούς τελωνειακούς ελέγχους.   Συνέπεια του 

νέου συστήματος είναι οι υψηλότεροι δασμοί για 

ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 

πολυτελών αυτοκινήτων. 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Basrah Building 

Duration: 10-13 April 2019 

Organizer:  Pyramids International 

Venue: Basra International Fairground  

Basra, Iraq  

E-mail: info@pyramidsfair.com 

Website: www.tradefairdates.com/Basrah-Building-M12130/Basra.html 

 
Event: 6th Iraq Energy Exhibition and Conference  

Duration:  22-24 April 2019 

Organizer:  MAJD AL AMMAL  

Venue: Baghdad 

E-mail: nfo@bg-ig.net , marketing@bg-ig.net  

 

Event: 11th Erbil Building 

Duration:  22-25 April 2019 

Venue: Erbil Iraq 

E-mail: info@pyramidsfaireg.com  

Website: www.erbilbuilding.com 

 
Event: Erbil Oil & Gas 

Duration:  22-25 April 2019 

Venue: Erbil Iraq 

E-mail: info@pyramidsfaireg.com  

Website: www.erbiloilgas.com  

                           ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 4 

Για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, διοργανώθηκε από το 
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξε-
ως, συνέδριο με θέμα «Doing business in the Arab 
world». Το συνέδριο έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας, στις 21 Μαρτίου 2019, και υπήρξε συμμετο-

χή Πρέσβεων αραβικών χωρών, Ελλήνων αξιωματούχων και πολυάριθμων εκπροσώπων της επιχειρηματικής 
κοινότητας. 

Στο πρώτο σκέλος του συνεδρίου, οι Πρέσβεις των αραβικών χωρών αναφέρθηκαν στην επιχειρηματικά ήθη 
που επικρατούν στις χώρες τους. Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, οι προϊστάμενοι των Γραφείων Οικονομι-
κών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν σε αραβικά κράτη, προέβησαν σε παρουσίαση επιχειρηματι-
κών πρακτικών και διαδικασιών στον αραβικό κόσμο. Ο διευθυντής του Γραφείου ΟΕΥ Ερμπίλ, κ. Ε. Δαϊρετζής 
παρουσίασε την αγορά του Ιράκ και της Περιφέρειας Κουρδιστάν και επεσήμανε ενδιαφέροντες κλάδους για 
τους Έλληνες εξαγωγείς. 

http://agora.mfa.gr/infofiles/Iraqi%20economy,%20Iraqi%20KUrdistan%20region%20%20presentation%20iq.pdf  

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις Β2Β μεταξύ Ελλήνων και επιχειρημα-
τιών από αραβικά κράτη. Παράλληλα, οι Σύμβουλοι Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της χώρας μας, 
είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν με ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες και να παρέχουν χρήσιμες πληρο-
φορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον των χωρών, όπου εργάζονται. 

Φωτογραφίες από το δελτίο τύπου του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου για  την 3η ημερίδα ««Doing business in the Arab world».

mailto:info@pyramidsfair.com
mailto:info@pyramidsfaireg.com
mailto:info@pyramidsfaireg.com
http://agora.mfa.gr/infofiles/Iraqi%20economy,%20Iraqi%20KUrdistan%20region%20%20presentation%20iq.pdf

