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۶-۲ خـرداد مـاه ۱۴۰۲

سازمان توسعه تجارت ایران 

همزمان با بزرگترین اجالس 
توسعه همکاری های ایران و اقلیم 
B2B کردســتان و برگزاری جلســات



ص های 
شاخ

صادی عراق 
رشد GDPاقت نرخ تورم  نرخ بیکاری  در آمد نرخ واردات 

سرانه 

۴ % -۰.۱ % ۱۴.8۰%
36 میلیارد 

۱7۰۰۰ دالردالر

تولید ناخالص 

داخلی 

۱92میلیارد
دالر 

مناطق شمالی عراق که شامل استان های بزرگی همچون اربیل، سلیمانیه و دهوک هستند، امروزه به نام کردستان 
عراق شناخته می شوند. وسعت این منطقه 78736 کیلومتر مربع بوده و در حدود ۱7 درصد کل عراق را شامل 
می شود.در این اواخر در اقلیم کردستان با وجود ارتباطات و پتانسیل های رشد اقتصادی از جمله ذخایر نفت، منابع 
زیر زمینی، جذب گردشگر، قرار گرفتن در راه ارتباط زمینی با ترکیه، اروپا و کشور های عربی، بستر فوق العاده 
مناسبی برای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی فراهم آمده است. اکنون اقلیم کردستان به عنوان دروازه ورود 
به عراق مطرح می گردد و دولت ها و بخش های خصوصی به سرعت در حال سرمایه گذاری و ایفای نقش در این رابطه 

و تثبیت حضور خود در منطقه می باشند. 
اقلیم کردستان عراق در یک دهه اخیر پیشرفت قابل توجهی در ابعاد مختلف از خود نشان داده است وجود دو 
با روزانه بیش از 5 پرواز خارجی به مقصد پایتخت بسیاری از کشورهای  المللی سلیمانیه و اربیل  فرودگاه بین 

اروپایی، عربی و شهرهای ایران در رشد روزافزون این مناطق سهم بسزایی داشته است.

عراق

۱- مردم اقلیم کردستان عراق نسبت به سایر استان های کشور عراق از زندگی نسبتا بهتری برخوردار بوده و بازار 
قدرتمندتری از لحاظ توان خرید شهروندان را در اختیار تجار ایرانی می گذارد. 

2- اقلیم کردستان دروازه و گلوگاه تجارت ایران به عراق است بطوریکه نزدیک به 6۰ درصد تجارت ایران با عراق 
به تنهایی از طریق اقلیم کردستان انجام می شود و 7۰ درصد از این میزان از مرز گمرکی سلیمانیه می باشد که 

هم مرز سلیمانیه است و به همین دلیل این منطقه برای اقتصاد و توسعه تجارت ایران حائز اهمیت زیادی است.
3- بوروکراسی های اداری در این منطقه بسیار کم است و عالوه بر این، رفت وآمد آسان به این منطقه، پرداخت و 
دریافت راحت تر پول، دسترسی به سایر بازارها به ویژه سوریه از طریق اقلیم کردستان ازجمله دیگر مزیت های 

این منطقه است.
۴- از نظر فرهنگی بیشترین پیوندها و ارتباطات اقلیم کردستان عراق )استان سلیمانیه( با جمهوری اسالمی ایران 

است.
5- بازار عراق به دلیل تنوع و میزان صادرات از اهمیت استراتژیک 

برای جمهوری اسالمی ایران برخوردار است. 
6- وجود نیروی کار جــوان و آمـوزش دیده، دسـتمزد کـم توسـعه 

تجارت را در اقلیم افزایش می دهد.

جنبه های مثبت برگزاری نمایشگاه برای صنعت و تجارت کشور   جاذبه های بازارسلیمانیه         



میزان سرمایه گذاری در اقلیم کردستان تاکنون به 2۴ میلیارد دالر رسیده است. از جمله کشورهایی 

که به طور چشمگیر درحال سرمایه گذاری در اقلیم هستند می توان به آمریکا، آلمان، فرانسه، ترکیه، 

انگلیس، ایتالیا، روسیه، اوکراین،ایران، سوریه، اردن، امارات، کویت، هند،کره، چین و ژاپن اشاره 

این سرمایه  بوده است.  توریسم  و  و صنعت  در بخش ساختمانی  گذاری ها  بیشترین سرمایه  کرد. 

گذاری ها در بخش صنعت نفت و گاز نیز بیش از دیگر بخش ها می باشد.

وضعیت رقبا در گروه های کاالیی نمایشگاهی
طبق بررسی های انجام شده رقبای تجاری ایران در بازار عراق، چین، هندوستان، ترکیه، کره جنوبی، آمریکا، ایتالیا هستند. 

در گروه کاالیی مواد پالستیکی و مصنوعات ساخته شده از آن و گروه کاالیی لبنیات ایران از رتبه 2 برخوردار است.
در گروه کاالیی سوخت های معدنی و روغن های محلی کشورهایی مانند قطر، عمان، فرانسه، روسیه و آذربایجان با ایران 

رقابت دارند.
ایران در صادرات گروه کاالیی محصوالت سرامیکی، میوه های خوراکی، سبزیجات و نباتات رتبه اول را در میان رقبای 
حاضر در عرصه صادرات به عراق را دارد، در گروه کاالیی محصوالت آهن و فوالد ایران رتبه سوم را در صادرات این 

حوزه دارا می باشد. همچنین ایران در صاردات برق، فوالد، پتروشیمی و اوره از رتبه بسیار باالیی برخوردار است.

رقابت پذیری کاالهای ایرانی در بازار سلیمانیه

با توجه به تنوع صادرات محصوالت کشورمان در طی سال های گذشته می توان گفت ایران در بخش ساختمان، مواد غذایی 
و کشاورزی، ماشین آالت، محصوالت مصرفی، لوازم خانگی  امکان رقابت در بازار عراق و اقلیم کردستان را دارد. 

در بخش ساختمان گروه کاالیی کاشی، سرامیک، شیر آالت بهداشتی و سنگ ظرفیت های بالفعل وجود داشته و در دیگر 
بخش های ساختمانی ظرفیت های بالقوه وجود دارد. 

در بخش مواد غذایی بویژه در بخش لبنیات، شیرینی و شکالت ظرفیت های باالی صادراتی در اختیار ایران می باشد و در بقیه 
موارد می توانیم ظرفیت های صادراتی خود را افزایش دهیم.

مضاف بر ابنکه در بخش پالستیک، مواد معدنی و پتروشیمی از ظرفیت های باالیی برای حضور در بازار برخوردار می باشیم.

برنامه های تبلیغاتی نمایشگاه در اقلیم کردستان 

تبلیغات محیطی، تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات از طریق شبکه های اجتماعی، دعوت از تجار از طریق اتاق بازرگانی، اتحادیه 
صادرکنندگان و واردکنندگان و سازمان های مرتبط با موضوعات نمایشگاه، کنفرانس خبری قبل از نمایشگاه، پوشش 
خبری در زمان برگزاری نمایشگاه و نصب بنر در خیابان های اصلی از مهم ترین برنامه های تبلیغات نمایشگاه می باشد. 
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