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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Έκδοση νέου ομολόγου του Ιράκ το 
νέο έτος  
Μετά την επιτυχημένη επιστροφή 
του Ιράκ στις αγορές ομολόγων πριν 
από λίγους μήνες, αναμένεται νέα 
έκδοση κρατικού ομολόγου, συνολι- 
κού ύψους 2 δισ. δολαρίων, κατά το 
2018. 
Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 
του Ιράκ, κ. Ali Mohsen Al-Allaq, 
δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο 
έκδοσης νέου ομολόγου βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο έγκρισης από το 
κοινοβούλιο της χώρας.  
Σημειώνεται ότι τον περασμένο 
Αύγουστο, το Ιράκ είχε προβεί στην 
πρώτη ανεξάρτητη πώληση ομολό-   
γου, εδώ και πάνω από μια δεκαετία. 
Το συγκεκριμένο ομόλογο, ύψους 1 
δισ. δολ. και λήξης 2023, είχε 
συγκεντρώσει προσφορές 6,6 δισ. 
δολ και η απόδοσή του καθορίστηκε 
στο 6,75%. Η μεγάλη ζήτηση που 
υπήρξε, φανερώνει το έκδηλο ενδια- 

φέρον των επενδυτών για  κεφαλαια- 
γορές με υψηλό ρίσκο και σαφώς 
καλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με 
πολλές άλλες χώρες που προσφέρουν 
χαμηλά επιτόκια.  

Tα συναλλαγματικά αποθέματα του 
Ιράκ έχουν αυξηθεί από 46,5 δισ. 
δολ., στα τέλη του 2016, σε 49 δισ. 
δολ. κατά την παρούσα στιγμή. Στο 
γεγονός αυτό συνέβαλε και η αύξηση 
των τιμών του πετρελαίου. 
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
της χώρας κυμαίνεται μεταξύ 15,4 
και 16,3 δισ. δολ.  
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Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ιράκ-Κίνας  
Tο Ιράκ και η Κίνα έχουν εμβαθύνει τις 
εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις.  O όγκος 
εμπορίου μεταξύ Ιράκ και Κίνας υπερβαίνει τα 20 
δισ. δολάρια ΗΠΑ και κατά την παρούσα στιγμή, 
η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος 
του Ιράκ ενώ το Ιράκ αποτελεί τον τρίτο 
μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κίνας στον 
αραβικό κόσμο.  
Κατά το περασμένο έτος, μεταξύ των εξαγωγικών 
αγορών του Ιράκ, η Κίνα κατείχε την πρώτη θέση 
με ποσοστό 21,9% επί των συνολικών εξαγωγών. 
Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η Ινδία (20,6%) 
και στην τρίτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ (12,3%). 
Η Κίνα εμφανίζεται επίσης ως πρώτος 
προμηθευτής του Ιράκ με ποσοστό 26,9%. 
Ακολουθεί η Τουρκία (26,6%) και η Νότια 
Κορέα (5%).  
Η Κίνα παρέχει βοήθεια στη Βαγδάτη σε 
διάφορους τομείς, όπως π.χ. χρηματοδότηση 
ανθρωπιστικών προγραμμάτων, παροχή 
υπηρεσιών σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες κ.α. Κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος της Κίνας, κ. Xi 
Jinping ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα παράσχει νέα 
οικονομική βοήθεια, της τάξεως των 11,7 εκατ. 
δολ, προς την ιρακινή κυβέρνηση, για  
ανασυγκρότηση της χώρας στην «μετά ISIS» 
εποχή.  

Η «PetroChina Company Limited», η οποία έχει 
κυρίαρχο ρόλο στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στην Κίνα, έχει πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στην περιοχή που βρίσκεται η 
πετρελαιοπηγή West Qurna Ι, στο νότιο Ιράκ. 
Επιπροσθέτως, ο κινεζικός ενεργειακός γίγαντας 
«Sinopec» δραστηριοποιείται, τα τελευταία οκτώ 
έτη, στην πετρελαιοπηγή Taq Taq, στο Ιρακινό 
Κουρδιστάν.  Από την   πετρελαιοπηγή  αυτή, πα- 
ράγονται περίπου 40 χιλ. βαρέλια την ημέρα, 
ωστόσο η παραγωγή μπορεί να φτάσει στα 180 

χιλ. βαρέλια την ημέρα. Οι κινεζικές επενδύσεις 
στον τομέα της ενέργειας στο Ιράκ, 
συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Κουρ- 
διστάν, αποδεικνύουν την πρόθεση της Κίνας να 
διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο  σε μια στρατηγικά 
σημαντική περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ (Αθήνα, 
29-30 Νοεμβρίου 2017) 
Το 6ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ 
έλαβε χώρα, στις 29-30 Νοεμβρίου, στο Divani 
Caravel Hotel Αθηνών. Tο φόρουμ διοργανώθηκε 
από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως και υπήρξε συμμετοχή επιχειρη- 
ματιών από το Ερμπίλ, οι οποίοι είχαν τη δυνατό- 
τητα να πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις 
Β2Β με εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών.  
 
Μεγάλη μείωση του λιανεμπορίου στο Ερμπίλ 
Σύμφωνα με τον κουρδικό τηλεοπτικό σταθμό 
Rudaw, 334 super-markets and mini-markets 
έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους στο Erbil, 
κατά το διάστημα των τελευταίων τεσσάρων 
μηνών. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο ένα 
τρίτο των συνολικών καταστημάτων στην 
ευρύτερη περιοχή του Ερμπίλ. Σημαντική είναι 
και η μείωση στις λιανικές πωλήσεις, η οποία 
υπερβαίνει το 50%.  

ΣΕΛΙΔΑ 2                              ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   

  Photo:http://www.businessnews.gr/article/92908/6o-

   Photo:https://www.csmonitor.com/World/Asia-

Photo:https://www.csmonitor.com/World/Asia-

Photo:https://erbil.co/listing/city-centre-supermarket-



ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Συμφωνία μεταξύ Ιράκ και Ιράν στους τομείς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου  
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.  
Τον Νοέμβριο τρέχοντος έτους, οι κυβερνήσεις 
Ιράκ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την 
εξαγωγή 30.000-60.000 βαρελιών πετρελαίου ανά 
ημέρα από το Ιρακινή επαρχία του Κιρκούκ προς 
το Ιράν. Στη σχετική  ανακοίνωση του Ιρακινού 
Υπουργείου Πετρελαίου, αναφέρεται ότι η 
ποσότητα των εξαγόμενων βαρελιών αναμένεται 
να αυξηθεί στο μέλλον, ενώ μέχρι να ολοκλη- 
ρωθεί ο νέος αγωγός μεταφοράς πετρελαίου, το 
ιρακινό πετρέλαιο θα αποστέλλεται στο Ιράν, με 
δεξαμενόπλοια, μέσω της δυτικής Ιρανικής 
επαρχίας Kermanshah. Η εν λόγω συμφωνία 
προβλέπει ότι το Ιράν θα οφείλει να εξάγει 
ανάλογες ποσότητες βαρελιών πετρελαίου προς 
το Ιράκ. Η τελική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης 
και Βαγδάτης θα υπογραφεί στο προσεχές 
μέλλον, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων 
εργασιών συντονισμού.  
Σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της 
Περιφερειακής Κυβέρνησης Κουρδιστάν (KRG), 
εξάγονταν περίπου 550-600 χιλ. βαρέλια ανά 
ημέρα, από την Περιφέρεια Κουρδιστάν, μέσω 
του δικτύου αγωγών προς το λιμάνι Ceyhan, στην 
Τουρκία. Εντούτοις, η ποσότητα αυτή έχει 
μειωθεί σημαντικά (περίπου 50-60%), δεδομένου 
ότι η επαρχία Κιρκούκ καθώς επίσης άλλες 
περιοχές, τις οποίες εκμεταλλευόταν η KRG, 
έχουν τεθεί πλέον υπό τον έλεγχο της Κεντρικής 
Κυβέρνησης της Βαγδάτης. Ο τομέας της 
ενέργειας στο Ιρακινό Κουρδιστάν είναι ο πιο 
σημαντικός, ενώ πολλοί πετρελαϊκοί κολοσσοί 
δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή.  

Αναβολή του συνεδρίου «Kurdistan-Iraq Oil & 
Gas» 
Αναβλήθηκε το 7o συνέδριο «Kurdistan-Iraq Oil 
& Gas», το οποίο είχε προγραμματισθεί να 
διεξαχθεί στο Λονδίνο, στις 11-13 Δεκεμβρίου 
2017.  Το συνέδριο  πραγματοποιείται, κατά τα 
τελευταία χρόνια, στη βρετανική πρωτεύουσα και 
αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της 
Περιφέρειας του Κουρδιστάν στον τομέα των 
υδρογονανθράκων. Συνδιοργανώνεται από κοινού 
από την Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση και 
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Ιράκ. 
Εντούτοις, δεδομένων των τελευταίων πολιτικών 
και οικονομικών εξελίξεων στο Ιρακινό 
Κουρδιστάν, το Υπουργείο Πετρελαίου της KRG 
ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να  υποστηρίξει το 
συνέδριο και για το λόγο αυτό ελήφθη η 
απόφαση για αναβολή του. 
 
Επένδυση της Siemens στο Ιράκ 
Συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της «Siemens Power 
Generation Services» και του Ιρακινού Υπουρ- 
γείου Ηλεκτρισμού σχετικά με τον εκσυγ- 
χρονισμό τεσσάρων σταθμών ηλεκτρο- 
παραγωγής. Οι εργασίες αναβάθμισης αναμένεται 
να διπλασιάσουν την παραγωγική ικανότητα 
ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.  
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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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