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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Προγράμματα ανοικοδόμησης στο 
Ιράκ 
Σύμφωνα με δηλώσεις εμπειρογνω- 
μόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας,  το 
συνολικό κόστος ανοικοδόμησης των 
κατεστραμμένων υποδομών των 
ιρακινών πόλεων που απελευθερώ- 
θηκαν πρόσφατα, πρόκειται να ανέλ- 
θει σε 100 δισ. δολ.  
Εκφράζεται η εκτίμηση ότι το 2018, 
το Ιράκ θα είναι η πρώτη χώρα στον 
κόσμο με τα περισσότερα προγράμ- 
ματα ανοικοδόμησης και ανασυγκρό- 
τησης, γεγονός που αναμένεται να 
προσελκύσει μεγάλες κατασκευαστι- 
κές επιχειρήσεις. Αυτό θα έχει επίσης 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
πολυάριθμων θέσεων εργασίας, με 
προφανείς ευνοϊκές συνέπειες για 
τους πολίτες της χώρας.  
Οι εργασίες ανοικοδόμησης και απο- 
κατάστασης όλων των περιοχών που 
είχαν πληγεί από τον πόλεμο θα 
διαρκέσουν τουλάχιστον 10 χρόνια  

και αναμένεται να ολοκληρωθούν 
μέχρι το 2028.   
Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυ- 
γκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD) 
έχει αναφέρει ότι, θα συμμετάσχει 
εκτενώς στην ανασυγκρότηση των 
πόλεων του Ιράκ. Για το λόγο αυτό, η 
ιρακινή κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινή- 
σει διαπραγματεύσεις με την εν λόγω 
τράπεζα, από τον περασμένο Μάιο, 
σχετικά με την έναρξη του προγράμ- 
ματος ανοικοδόμησης.   
Συνολικά, έχουν εντοπιστεί 151 
μεγάλα έργα σε ολόκληρη τη χώρα, 
ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε πολ- 
λά οδικά έργα και στη βελτίωση των 
υποδομών πολλών κρατικών υπηρε- 
σιών και δημοσίων εταιρειών κοινής 
ωφέλειας.  
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κρατικές 
υποδομές είναι σε εξαιρετικά κακή 
κατάσταση ή εντελώς κατεστραμ- 
μένες που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν νέα έργα. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Εργασίες αναβάθμισης του αεροδρομίου του 
Ερμπίλ   
Συμφωνία αναβάθμισης του διεθνούς αερολιμένα 
Ερμπίλ υπέγραψε η διοίκηση του αεροδρομίου με 
την γερμανική εταιρεία «Lufthansa Consulting». 
Οι εργασίες αναβάθμισης προσβλέπουν στην 
αύξηση της επιβατικής κίνησης και των 
εμπορευματικών αερομεταφορών.  

Κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η 
Γενική Διευθύντρια του Αεροδρομίου Ερμπίλ, κα  
Talar Faiq, ανέφερε ότι «η τεχνογνωσία που 
μπορεί να προσφέρει η Lufthansa Consulting 
είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των 
υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών 
του αεροδρομίου. Η διαχείριση των έργων 
υποδομών και η απαρέγκλιτη τήρηση του χρονο- 
διαγράμματος και του προβλεπόμενου  προϋπο- 
λογισμού θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την 
ανάπτυξη της οικονομίας της περιφέρειας του 
Κουρδιστάν». 

Εμπορική συμφωνία μεταξύ του Ιρακινού 
Κουρδιστάν και του Ιράν  
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της 
Ένωσης Εισαγωγέων και Εξαγωγέων Ιρακινού 
Κουρδιστάν και του Συνδέσμου Ιρανικών Συνε- 

ταιρισμών με σκοπό την τόνωση των εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ κουρδικών και ιρανικών 
επιχειρήσεων.  
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική αξία των 
συναλλαγών αναμένεται να αυξηθεί κατά 200 
εκατ. δολλ. μετά την υπογραφή της συμφωνίας.  

Αποκατάσταση κατεστραμμένων γεφυρών  
Το Ιρακινό Υπουργείο Κατασκευών ανακοίνωσε 
ότι, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, 
πρόκειται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση 
έργων αποκατάστασης κατεστραμμένων γεφυρών 
καθώς επίσης έργων υδροδότησης σε απελευ- 
θερωμένες επαρχίες του Ιράκ.  
 
Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Νεολαίας της Περιφέρειας Κουρδιστάν 
Συνάντηση του διευθύνοντος του Γραφείου ΟΕΥ 
Ερμπίλ, κ. Σταυράκου και του Προέδρου του 
Youth Power Organization του Ιρ. Κουρδιστάν,  
κ. Ismail Mankt, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
του Οργανισμού στο Ερμπίλ, στις 28 Αυγούστου.  
Κατά τη συνάντηση, υπήρξε εποικοδομητική 
ανταλλαγή απόψεων για την οικονομία, την 
εκπαίδευση και τον τουρισμό. Ο κ. Mankt 
επεσήμανε το έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους 
Κούρδων φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές 
στη χώρα μας.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στην 
Περιφέρεια Κουρδιστάν 
Σύμφωνα με Κούρδους αξιωματούχους, στο 
τελικό στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του αγωγού 
που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ιρακινό 
Κουρδιστάν προς το λιμάνι Ceyhan στην 
Τουρκία. Σημειώνεται ότι, η περιοχή Κουρδιστάν 
διαθέτει απόθεμα 200 τρισ. κυβικών μέτρων 
φυσικού αερίου. Η ποσότητα αυτή θεωρείται 
αρκετά σημαντική δεδομένου ότι αποτελεί το 3% 
των συνολικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε 
παγκόσμια κλίμακα.  

Εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράκ 
Το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ ανακοίνωσε 
ότι τον  Αύγουστο τρέχοντος έτους εξήχθησαν 
συνολικά 99.700.761 βαρέλια αργού πετρελαίου 
(κατά μέσο όρο 3,2 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα), 
μέσω του δικτύου αγωγών στο νότιο Ιράκ. Οι 
εξαγωγές κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με τον 
προηγούμενο μήνα (Ιούλιο), ενώ δεν συμπερι-    
λαμβάνονται οι εξαγωγές από το Kirkuk.  
Τα ακαθάριστα έσοδα από τις εξαγωγές αργού 
πετρελαίου για το Ιράκ ανήλθαν σε  4,6 δισ. 
δολάρια, με μέση τιμή τα 46,2 δολ/βαρέλι.  

Ενίσχυση συνεργασίας με το Ιράν  
Το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν επιθυμεί τη 
διεύρυνση της συνεργασίας με το Ιράκ στους 
τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς 
έκδηλο είναι το ενδιαφέρον πολλών ιρανικών 
εταιρειών για υλοποίηση αρκετών επενδυτικών 
σχεδίων στους συγκεκριμένους τομείς.  

 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Σχέδιο για την αναζωογόνηση του αγροτικού 
τομέα στο Ιράκ 
Στην έδρα του Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (IFAD), ιρακινή αντιπροσωπεία είχε 
συνάντηση τον περασμένο μήνα, με αξιωμα- 
τούχους του εν λόγω Ταμείου προκειμένου να 
συζητήσουν το ενδεχόμενο χρηματοδότησης 
επενδυτικού προγράμματος με στόχο τη βελτίωση 
των γεωργικών προϊόντων του Ιράκ.  
Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 20.000 αγρο- 
τικά νοικοκυριά στις νότιες επαρχίες του Ιράκ, 
που αποτελούν και τις φτωχότερες περιοχές της 
χώρας και αναμένεται να βελτιώσει την παραγω- 
γικότητα και την αποδοτικότητα των μικρών 
παραγωγών μέσω της ευκολότερης χρηματοδό- 
τησής τους και της χρήσης νέων τεχνολογιών. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2017 

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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