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Διμερές Εμπόριο Ελλάδος –Ιράκ την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου
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Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 οι ελληνικές εξαγωγές
κατέγραψαν μείωση -21.2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018 και
οι ελληνικές εισαγωγές αποτελούμενες σχεδόν αποκλειστικά από
πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 10,4%. Οι εισαγωγές μας την
εξεταζόμενη περίοδο του 2019 αντιστοιχούσαν στο 9,5% των ελληνικών
εισαγωγών διεθνώς (8,3% Ιαν –Απρ 2018) και στο 62,6% των εισαγωγών
μας από την γεωγραφική περιφέρεια Μέση Ανατολή –Βόρεια Αφρική.
Την περίοδο Ιαν-Απρ 2019, το Ιράκ ήταν ο κύριος προμηθευτής της
Ελλάδος σε πετρελαιοειδή ακολουθούμενο από την Ρωσία. Επίσης το
Ιράκ καταλαμβάνει παγκοσμίως την 2η θέση μεταξύ των προμηθευτών
μας μετά την Γερμανία.
Αξία σε εκ. $

Ιαν-Απρ 2019

Ιαν-Απρ 2018

% 2019/18

Εξαγωγές

14,2

18,1

-21,2%

Εισαγωγές
Ισοζύγιο

1.927,8
-1.913,6

1.746,9
-1.728,8

10,4%

Ογκος

1.942,1

1.765,0

Κατάλογος προϊόντων που απαγορεύται η εισαγωγή τους
Η Γενική Αρχή Τελωνείων του Ιράκ δημοσίευσε πρόσφατα κατάλογο με
προϊόντα των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή τους στο Ιράκ.
Επιμέλεια - Σύνταξη:

Ευάγγελος Δαϊρετζής
Σύμβουλος ΟΕΥ A΄

Ο εν λόγω κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα
www.agora.mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeiaana-xora/infofile/66725
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Eπιχειρηματική
αποστολή
Επιμελητηρίου ΗΠΑ στο Ερμπίλ

Εμπορικού

Επιχειρηματική απόστολή αποτελούμενη από
εκπροσώπους 30 επιχειρήσεων – μελών του
Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ επισκέφθηκαν
το Ερμπίλ μεταξύ 23-26 Ιουνίου Tης
αμερικανικής αντιπροσωπείας ηγείτο ο Steve
Lutes,
Αντιπρόεδρος
Υποθέσεων
Μέσης
Ανατολής στο Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ,
ο οποίος συνοδευόταν από τον Βοηθό
Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για το Ιράκ
και το Ιράν Andrew Peek.
Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Επιμελητηρίου
και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Ερμπίλ, υπέγραψαν Μνημόνιο
Συνεργασίας παρουσία του προέδρου της
Περιφέρειας Κουρδιστάν Nachirvan Barzani, του
Υπουργού Εξωτερικών της Περιφέρειας Falah
Mustafa, τον εκπρόσωπο του KRG στις ΗΠΑ και
τον Κυβερνήτη του Ερμπίλ.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής
αναφέρθηκε στις σημαντικές επιχειρηματικές
ευκαιρίες στην περιοχή του Κουρδιστάν και στο
Ιράκ και πρόσθεσε ότι «υπάρχει σημαντικό
ενδιαφέρον όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά και
για άλλους τομείς της οικονομίας όπως η
γεωργία, η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και ο τομέας
της επιμελητείας".
Η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε επίσης
συνάντηση με τον Masrour Barzani, τον
προσφάτως
εκλεγέντα
πρωθυπουργό
της
Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν
(KRG) ο οποίος κατά την συναντηση:
-ανέλυσε τα σχέδιά του για μείωση της
εξάρτησης της οικονομίας από το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο μέσω επενδύσεων στην γεωργία,
την βιομηχανία και τον τουρισμό
-ανέφερε ότι προτίθεται να καταβάλει
προσπάθειες για την γεφύρωση των χρονιζόντων
διαφορών με την ιρακινή ομοσπονδιακή
κυβέρνηση προσθέτοντας ότι το Σύνταγμα
περιγράφει
τους
αμοιβαία
επωφελείς
μηχανισμούς προς τούτο.

https://www.kurdistan24.net/en/economy/03f01df3-eb6d-4376-ba24-648d6c0f0d85
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Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Ιράκ να εισάγει
ιρανική ενέργεια για άλλους τρεις μήνες
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν στο Ιράκ να
εισάγει ιρανικό αέριο για το δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας επεκτείνοντας επί τρίμηνο την
εξαίρεση από τις κυρώσεις κατά του Ιράν.
Ωστόσο, το αμερικάνικο υπουργείο Εξωτερικών
σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι το Ιράκ οφείλει να
αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας
ηλ. ενέργειας εκτός Ιράν. «Το ενεργειακά
πλούσιο Ιράκ πρέπει να καταστεί αυτοδύναμο
όσον
αφορά
την
ηλεκτρική
ενέργεια
αξιοποιώντας μεταξύ άλλων το φυσικό αέριο».

Το Ιράκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις
εισαγωγές ιρανικού αερίου για να τροφοδοτήσει
αρκετούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας,
εισάγοντας περίπου 1,5 δις. κ.π. φυσικού αερίου
ημερησίως μέσω αγωγών στα νότια και
ανατολικά της χώρας.

Συμφωνία της Κυβέρνησης του Ιράκ με την
Exxon Mobil και Petro China
Ο ιρακινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η
Κυβέρνηση κατέληξε σε αρχική συμφωνία με τις
εταιρείες Exxon Mobil και Petro China για την
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς
επίσης για την παροχή νερού στη Βασόρα,
ανακοίνωσε ο ιρακινός πρωθυπουργός Άντελ
Αμπντούλ-Μαχντι
Η συμφωνία αφορά έργο αξίας 53 δις δολαρίων
και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των
κοιτασμάτων στις περιοχές Nahr Bin Umar και
Artawi με στόχο την αύξηση της παραγωγής από
το τρέχον επίπεδο των 125.000 βαρελιών
ημερησίως (bpd) στα 500.000 bpd. Επίσης, το
έργο περιλαμβάνει την εξαγωγή και επεξεργασία
100 εκ. κ.π. φυσικού αερίου ημερησίως.
Η συμφωνία διαρκείας 30 ετών ανανέμενεται ότι
θα αποφέρει εισοδήματα στο κράτος ύψους 400
δις. $
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Συμφωνία με την ιαπωνική JICA για
αναβάθμιση του Διϋλιστηρίου Βασόρας
Ο
Ιαπωνικός
Οργανισμός
Διεθνούς Συνεργασίας JICA
διαπραγματεύεται
με
την
Κυβέρνηση του Ιράκ την
αναβάθμιση του διυλιστηρίου
της Βασόρας κόστους 1,01 δις $.
Το εν λόγω έργο θα στοχεύει επίσης στην αύξηση
της παραγωγής στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
του Ιράκ καθώς περιλαμβάνει
και την
δημιουργία ενός συγκροτήματος καταλυτικής
πυρόλυσης (FCC).
Παράλληλα,
η ιαπωνική τεχνολογία και
τεχνογνωσία θα συνδράμουν στην προσαρμογή
της χώρας στους διεθνείς περιβαλλοντικούς
κανονισμούς και πρότυπα παραγωγής του
ενεργειακού τομέα.
Εργα παραγωγής ηλιακής ενέργειας 755MW
Το υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ ανακοίνωσε
διαγωνισμό για την κατασκευή ηλιακών πάρκων
σε ολόκληρη τη χώρα
Πρόκειται για το πρώτο στάδιο για παραγωγή
ηλιακής ενέργειας στην χώρα και αφορά
κατασκευή ηλιακών πάρκων
δυναμικότητας
300MW στην Κέρμπελα,
225MW στην
Βαβυλώνα και μικρότερα έργα δυναμικότητας
μεταξύ 30-50MW. Η Κυβέρνηση αναμένει την
ολοκλήρωση των έργων μέχρι το τέλος 2020
Το όραμα του υπουργείου είναι το Ιράκ να
καταστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία
περιφερειακό
και
παγκόσμιο
κέντρο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα πλαίσιο
ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης που θα
περιλαμβάνει και την παραγωγή ηλιακών
συστημάτων
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Συμφωνία ύψους 2,45 δις $ με την Hyundai
Engineering & Construction
Η Hyundai Engineering & Construction έχει συνάψει συμφωνία ύψους
2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για
την
κατασκευή
μονάδας
επεξεργασίας θαλασσινού νερού στο
Ιράκ. Η κορεατική εταιρεία υπέγραψε επιστολή
προθέσεων με την κρατική εταιρεία Basra Oil
Co. για ένα έργο κατασκευής εργοστασίου
εφοδιασμού με θαλασσινό νερό στη επαρχία της
Βασόρας και το οποίο αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντος 49 μηνών.
Οταν αποπερατωθεί η επένδυση, η εγκατάσταση
θα είναι σε θέση να παρέχει 5 εκατομμύρια
βαρέλια γλυκού νερού ημερησίως. Ηδη η
νοτιολορεατική
εταιρεία
κατασκευάζει
διϋλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή της
Κέρμπελα.
Κατασκευή νέας περιφερειακής οδού στο
Ερμπίλ
Η κατασκευή της πρώτης φάσης της νέας
περιφερειακής οδού του Εμπίλ που ονομάζεται
"150 Meter Road" έχει ξεκινήσει τον Μάιο. Το
πρώτο υπό κατασκευή τμήμα έχει μήκος 14 χλμ
και προϋπολογισμό 131 εκ. δολαρίων .
Πρόκειται για την μεγαλύτερη περιφερειακή οδό
στη πρωτεύσουσα της Περιφέρειας Κουρδιστάν η
οποία όταν ολοκληρωθεί θε έχει συνολικό μήκος
70 χιλιομέτρων
Το Ερμπίλ διαθέτει ήδη ήδη πέντε οδικούς
περιφερειακούς άξονες με τις εξής ονομασίες:
30μ, 40μ, 60μ, 100μ και 120μ..
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3, 5 χρ
όνια

Επένδυση 250 εκ. $ από την νορβηγική DNO
στην Περιφέρεια Κουρδιστάν
Η νορβηγική πετρελαϊκή εταιρεία DNO η οποία
δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια του ιρακινού
Κουρδιστάν προγραμματίζει να διευρύνει τις
δραστηριότητές της με νέες επενδύσεις στην
περιοχή ύψους 250 εκ. $

http://www.rudaw.net/english/kurdistan/22052019
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Event: MADE IN IRAQ AND IRAQ RECONSTRUCT
Duration: 26 - 29 JUNE 2019
Organizer: netorganization
Venue: Erbil International Fair
E-mail: hardi@erbilfair.com
Website: www.re-construct-iraq.expoerbil.com
Event: MIDDLE EAST-EDUCATION,TECHNOLOGY,STUDENTS CONGRESS &EXHIBITION
Duration: 21 - 24 AUGUST 2019
Venue: Erbil International Fair
E-mail: hardi@erbilfair.com
Website:http://www.eraarbo.com/
Event: Erbil Cosmetics, Erbil Fashion & Tex Exhibition
Duration: 204-07 September
Organizer: Pyramids Group
Venue: Erbil International Fair
E-mail: info@pyramidsfair.com
Website:http:https://www.pyramidsfair.com/
Event: Er bil inter national tr ade fair
Duration: 30 SEPTEMBER - 3 OCTOBER 2019
Organizer: ifp Iraq
Venue: Erbil International Fair
E-mail: hardi@erbilfair.com
Website: www.eif-expo.com
Ετήσια έκθεση 2018 για την οικονομία του Ιράκ και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Ιράκ
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66334

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και
Αναπτύξεως διοργανώνει το «4ου Ετήσιο ΙρακινοΕυρωπαϊκό
Φόρουμ
Επιχειρηματικότητας
και
Επενδύσεων», στις 10 – 11 Ιουλίου 2019, στο
ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών.
Το Φόρουμ περιλαμβάνει συνεδρίες που θα διερευνήσουν
τον
ευρωπαϊκό
παράγοντα
στις
δυνατότητες
ανοικοδόμησης του Ιράκ, το όραμα της ιρακινής πλευράς
για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της χώρας,
περιπτωσιολογικές μελέτες μεταφοράς τεχνογνωσίας στο
Ιράκ, καθώς και συναντήσεις Β2Β μεταξύ των
συμμετεχόντων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς
ενδιαφέροντος.

https://www.arabhellenicchamber.gr/

