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În completarea informat,iilor cuprinse în Buletinele de Informare anterioare, prezentam firmelor românes,ti interesate sa(
participe la reconstruct,ia Irakului urma(toarele:
1. Presa egipteana despre evolutiile din Irak
Reprezentantii MIMMCMA la Cairo informeaza asupra referirilor din presa egipteana din ultima perioada cu privire la evolutiile
economice din Irak, astfel:
? ziarul “The Egyptian Gazette” din 18.05.2009 informeaza despre formarea unui consortiu de firme in vederea alimentarii cu
gaze naturale din Irak a viitoarei conducte “Nabucco”, ce urmeaza sa alimenteze piata europeana.
Sursa mentioneaza ca intelegerea privind formarea consortiului a fost semnata, recent, la Sharjah, in Emiratele Arabe Unite,
intre doua firme locale (Crescent Petroleum si Dana Gas) si doua firma europene (OMV-Austria si MOL-Ungaria). Prin
semnarea acestei intelegeri, se doreste asigurarea unei surse suplimentare de alimentare a gazoductului “Nabucco”, astfel incat
sa existe certitudinea ca, odata construit, gazoductul va avea ce transporta inspre Europa si, in aceste conditii, sa se treaca
efectiv si fara alte intarzieri la inceperea implementarii proiectului.
Se precizeaza ca cele doua firme din EAU au in exploatare comuna, in cadrul societatii “Pearl Petroleum”, campuri petrolifere si
gazeifere in regiunea nordica a Irakului (Kurdistan) cu un potential de productie de circa 3 miliarde picioare cubice/zi la nivelul
anului 2014, cand ar urma sa intre in functiune gazoductul “Nabucco”, din care cel putin jumatate ar putea servi alimentarii
acestei conducte.
In conformitate cu datele citate de presa egipteana, OMV va prelua 10% din actiunile detinute de Crescent Petroleum si Dana
Gas in operatorul “Pearl Petroleum”, in valoare de 350 milioane USD.
Din cantitatea de gaze irakiene destinata alimentarii conductei “Nabucco”, circa 1 miliard picioare cubice/zi ar urma sa fie
utilizate in Turcia, acolo unde ar urma sa se realizeze jonctiunea cu “Nabucco”, iar restul de 500 milioane picioare cubice/zi vor
fi destinate pietei europene.
2. Evolutiile economice din Irak vazute de la Baghdad
Utilizand surse publice locale, reprezentantul MIMMCMA la Baghdad, transmite urmatoarele cu privire la evolutiile in plan
economic din Irak:
Industrie
In perioada ianuarie-aprilie 2009, Ministerul Industriilor si Resurselor Minerale, a avizat un numar de 1.011 proiecte propuse
pentru realizare, in diverse sectoare ale industriei irakiene. Valoarea investitionala cumulata, a acestora, este cca. 101 miliarde
DI (1 dolar SUA= 1170 DI).
Ponderea cea mai mare, au avut-o proiectele din industria de constructii, cu 248 proiecte avizate, insumand investitii
preconizate de 33,8 miliarde DI, si cele din industria alimentara, cu 267 proiecte avizate, insumand 32,2 miliarde DI.
Electricitate
Ministrul irakian al Electricitatii, Kareem Wahed a anuntat ca strategia ministerului irakian, este orientata spre cresterea
capacitatiilor de generare a electricitatii, obiectivul propus fiind asigurarea necesarului de consum al populatiei irakiene, pana la
sfarsitul anului 2011.
In aprilie 2009, productia de electricitate a Irakului, a atins nivelul de 6000 Mw, din care 1900 Mw, produsi la Bagdad.
Sistemul national irakian de generare, transport si distributie a energiei electrice se confrunta cu mari probleme, cauzate, in
principal, de uzura infrastructurii acestui sector si insuficienta sa dezvoltare, fata de nevoile de consum.
Petrol
Ministrul Resurselor Naturale, al regiunii kurde, din nordul Irakului, Ashti Hawrami a anuntat, ca incepand cu 01.06.2009,
campul petrolier Tawke, va fi dat in exploatare, iar productia de titei (60.000 barili/zi) a acestuia, va fi exportata, spre Turcia. In
regiune, se mai afla in exploatare, campul Taq-Taq, cu o productie zilnica de 40.000 barili. Atributiile legate de comercializarea
titeiului si gestionarea fondurilor incasate, revin autoritatiilor centrale irakiene, prin Ministerul Petrolui (SOMO - State Oil
Marketing Organization), singura structura abilitata, sa administreze contractele de vanzare, ale titeiului irakian.
Infrastructura
Primaria Bagdad a anuntat semnarea unor contracte, in valoare de 115 miliarde dinari irakieni (1 dolar SUA = 1.170 DI), pentru
demararea unor proiecte, care vizeaza reabilitarea infrastructurii rutiere, din capitala irakiana.
Proiectele presupun lucrari de reabilitare si consolidare a podurilor: Al Shaab (14 miliarde DI), Al Zuhour (13 miliarde DI),
Mustansiriya (11 miliarde DI), Sahat Al Mathaf (11 miliarde DI).
Pentru modernizarea Aeroportului International Bagdad au fost alocate 55 miliarde DI. Contractele au fost semnate cu firme
irakiene, care s-au angajat sa finalizeze proiectele, pana la sfarsitul a.c..
3.- Investitii de 8 miliarde USD in provincia Kurdistan pentru valorificarea resurselor de gaze si transportul acestora in Europa
Companiile emirateze Dana Gaz si Al Hilal Petroleum au anuntat semnarea unui parteneriat strategic cu OMV si MOL pentru
constituirea celui mai important consortium in plan zonal si regional din nordul Irak in vederea exportarii gazelor naturale din

aceasta provincie in Europa.
Consortiul urmeaza sa investeasca 8 miliarde dolari in Kurdistan in scopul extractiei si exportului zilnic a 3 miliarde picioare
cubice de gaze naturale in Europa in anul 2014.
Acordul, semnat la 17 mai 2009 in emiratul Sharqa, aloca companiei MOL 10% din actiunile holdingului Pearl Petroleum, divizie
a Dana Gaz si Al Hilal Petroleum din Kurdistran contra platii sumei de 350 milioane dolari, care va fi investita in operatiunile de
dezvoltare a proiectului.
Prin aceeiasi operatiune, firmelor Dana Gaz si Al-Hilal Petroleum le revin cate 3% din actiunile MOL, listate la bursele din
Budapesta, Luxemburg si Varsovia.
Dana Gaz, care detine in provincia Kurdistan 50% din valoarea proiectului licentiat de extragere si valorificare a gazelor
naturale, a extras zilnic 85 milioane picioare cubice de gaze naturale din perimetru Khor Mor, la care se adauga condensat
echivalent a 4300 barili titei/zi care alimenteaza centrala electrica de la Irbil.
Livrarile de gaze din Kurdistan vor alimenta, incepand cu anul 2014, conducta Nabucco cu circa 1 miliard picioare cubice pe zi,
in conditiile in care diferenta de 2 miliarde picioare cubice vor fi livrate zilnic Turciei pentru consum intern (Sursa: reprezentantii
MIMMCMA la Damasc).
4.-Irak intentioneaza sa dezvolte perimetrul de gaze de la Akkaz
Un responsabil din ministerul irakian al Petrolului a declarat ca in perioada imediat urmatoare autoritatile de la Bagdad vor
semna un set de acorduri vizand exportul gazelor naturale irakiene in tarile UE. El a adaugat ca, cel mai probabil in luna iunie
a.c., va fi semnat un Memorandum cu Turcia vizand consolidarea parteneriatului in privinta tranziturlui de gaze irakiene catre
tarile Europei.
Purtatorul de cuvant al ministerului irakian al Petrolului, Assem Jihad, a precizat ca Memorandumul va stabili reperele culoarului
de tranzit a gazelor irakiene pe teritoriul Turciei in lumina deciziilor adoptate la recentul summit Europoeano-asiatic de la Praga.
Irak se situeaza pe locul 10 in lume in ceea ce priveste rezervele de gaze, cu 110 trilioane picioare cubice, din care insa se ard
zilnic la facla peste 80% din cantitatea extrasa, respectiv pierderi anuale de circa 9 miliarde dolari.
In acest context, perimetrul Akkaz dobandeste o importanta deosebita, in aceasta zona (provincia Anbar) urmand a se investi
intr-o prima etapa 60 milioane dolari (Sursa: reprrezentantii MIMMCMA la Damasc).
5.- Intentia Iranului de a constitui un patrulater al energiei, in regiune
Prin satisfacerea unei cereri de 120.000 MW energie electrica a trei tari: Iran, Irak, Syria se doreste obtinerea, de catre Iran, a
statului de putere regionala.
Conform declaratiilor ministrului iranian al energiei, Sayyed Parviz Fattah, in reuniunea la care au participat ministrii energiei din
cele trei tari, considerata ca avand rezultate benefice pentru viitor, s-a ajuns la un acord privind crearea unui patrulater al
energiei in regiune, in care sa fie angrenata si Turcia.
Se considera ca cererea de energie inregistrata in statele mentionate ar putea fi satisfacuta in cele mai bune conditii prin
interconectarea retelelor electrice ale acestora.
Ministrul iranian al energiei a adaugat ca in prezent Iranul construieste doua noi centrale electrice in Irak, in baza unui acord
semnat intre cele doua state si a unui proiect investitional comun.
El a mai precizat ca problemele de natura energetic ale celor patru tari vor fi dezbatute in comun, astfel incat la urmatoarea
reuniune inter-ministeriala sa se poata ajunge la un acord final.
Qusay Ahmad Kayali, ministrul sirian al energiei s-a referit de asemenea la bunele relatii de cooperare dintre aceste state
vecine si a subliniat ca dezvoltarea economica a oricarei tari depinde de dezvoltarea sa energetica si industriala iar dezvoltarea
relatiilor de buna cooperare intre cele patru state ar putea asigura bazele necesare pentru conturarea si concretizarea cu
succes pe viitor a unor proiecte de colaborarea si in alte domenii ale economiei.
Cu ocazia reuniunii, ministrul irakian al energiei , Dr. Karim Vahid, a lansat invitatia catre omologii sai din Iran, Syria si Turcia, ca
urmatoarea sesiune de discutii in acest format, sa aiba loc la Baghdad (Sursa: reprezentantii MIMMCMA la Teheran).
6.- Export de petrol din Kurdistanul irakian
Guvernul de la Bagdad a anuntat ca va demara/aproba exportul de petrol din campurile petroliere din kurdistanul irakian,
regiune semi-autonoma. Decizia pune capat unui diferend existent intre guvernul irakian si cel semi-autonom din Kurdistanul
irakian.
Guvernul central considera ilegale acordurile incheiate de autoritatile autonome kurde, in domeniul petrolului, cum ar fi cele
semnate cu firma canadiana Addax Petroleum si cea norvegiana DNO International.
Pentru punerea in practica a deciziei guvernuui central, campurile petroiere din nord vor trebui conectate la conductele
nationale, operatiune ce va necesita o perioada de timp si care va permite cresterea capacitatii de export a Irakului.
Principalele campuri petroiere kurde, Taouke si Taq Taq, vor fi primele a produce si exporta petrol intr-un ritm de 60, respectiv
40 mii barili pe zi (Sursa : reprezentantul MIMMCMA la Beirut).
7.- Irak: cresterea ofertei de petrol la export
Guvernul regional din Kurdistan a promis recent companiilor internationale petroliere instalate in provincia de nord a Irakului
(Kurdistan) ca vor primi aprobare pentru exportul petrolului exrtas din aceasta zona folosind principala conducta de transport
petrol a Irakului incepand cu 1 iunie 2009. Acest anunt vine ca urmare a semnarii unei intelegerii intre guvernul provinciei
Kurdistan si guvernul national Irakian referitor la cotele de venituri din petrol extrase din zona kurda.
Ministerul Petrolului din Baghdad a confirmat faptul ca petrolul crud extras din anumite campuri din zona Kurda vor putea fi
exportate. Totusi analisti si firmele internationale raman inca sceptici daca intr-adevar se va respecta aceasta intelegere facuta.
Guvernul din Baghdad si cel din provincia Kurda se disputa de cativa ani pe drepturile si cotele de venituri ce provin din exportul
petrolului extras din zona Kurda.
Ministrul petrolului din provincial kurda a mentionat ca Irakul are nevoie urgenta de veniturile ce provin din exportul petrolului,
astfel ca autoritatile fac eforturi pentru a finalize disputele privind legea petrolului si cotele de impartire a veniturilor.
Pe baza acestei intelegeri companiile din zona vor avea dreptul sa exporte petrolul extras folosind conductele de transport ,in
locul camioanelor-cisterna asa cum se intampla in present, permitandu-le sa creasca mult cantitatile la export.
Principalele companii straine din zona care au primit dreptul de exploatare sunt compania norvegiana DNO si compania
elvetiana Addax.

Compania Addax a primit un comunicat din parte guvernului kurd ca incepand din iunie va avea posibilitatea de a transporta
petrolul crud pe care il extrage din campul Tag Tag prin conducta centrala de nord care deserveste portul turc Ceyhan. Campull
Tag Tag care produce 40 000 barili/zi va putea produce in curand 180 000 barili/zi.
Si compania DNO care produce 50 000barili/zi in campul Tawke a primit o instiintare asemanatoare, ocazie cu care actiunile
sale la bursa din Norvegia au crescut cu 20 procente.
La Baghdad purtatorul de cuvant al ministerului petrolului dl Asim Jihad a comuniat ca petrolul din zona de nord (provincia
Kurdistan) va putea fi exportat de indata ce campurile petroliere de acolo vor fi racordate la conducta nationala prin care se
transporta majoritatea petrolului inspre portul Ceyhan din Turcia. Irakul face tot ce este necesar pentru a-si mari capacitatea de
export si a-si mari veniturile.
Irakul se situeaza pe locul 3 in lume in ceea ce priveste rezervele de petrol, cu 115 mild barili. Volumul pregatit a fi exportat prin
intermediul conductei principlae de nord reprezinta mai putin de 6% din capacitatea totala a Irakului. Baghadul a facut progrese
in negocierile cu marile companii de petrol BP si Royal Duch Shell in vederea atragerii acestora pentru a investii in sectorul
petrolier din Irak si a mari capacitatile de productie pana la 1,6 mil barili/zi (Sursa: articol din Cape Times preluat de la Financial
Times din 12 mai 2009, citat de reprezentantul MIMMCMA in Africa de Sud)
8.- Compania britanica Heritage Oil – noi campuri petroliere in Irak
Compania britanica de explorare si exploatare in domeniul petrolier Heritage Oil a comunicat faptul ca a descoperit un nou
zacamant de petrol in provincia autonoma Kurdistan cu o capacitate de 4.2 miliarde barili. In anunt se afirma ca zona pe care o
exploreaza si anume campul Miran West din Kurdistan, ar putea produce 10.000 – 15.000 barili/zi, iar pana la racordarea
campului la conducta centrala de nord, petrolul va putea fi exportat cu camioanele-cisterna.
Analistii au apreciat descoperirea facuta si au speculat imediat actiunile companiei britanice. In urma anuntului facut compania a
inregistrat o crestere a actiunilor de 18 procente. De asemenea specialisti ai Credit Suisse au afirmat faptul ca e posibil ca in
curnad compania britanica Heritage sa fie cumparata de una din companiile chineze de stat care sunt in cautare sa-si extinda
capacitatile de productie pentru a face fata economiei chineze.
Ramane de vazut insa daca intelegerea facuta intre autoritatile din Baghdad si cele din Provincia kurda se va concretize prin
racordarea campurilor din zona la conducta centrala de nord. De asemenea un impact major asupra increderii firmelor
internationale care sa se implice in dezvoltarea sectorului petrolier din Irak il va avea si finalizarea legii petrolului, care pana in
prezent stagneaza datorita diferitelor dispute intre provincii cu guvernul central (Sursa: articol din Cape Times preluat de la
Reuters din 13 mai 2009, citat de reprezentantul MIMMCMA in Africa de Sud)
*
**
Pentru obt,inerea de detalii suplimentare, firmelor interesate li se recomanda( contactarea surselor de informare sau a Direct,iei
Generale Relat,ii Externe din Ministerul Întreprinderilor Mici s,i Mijlocii, Comert,ului si Mediului de Afaceri care editeaza buletinul.
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