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Kurdystan: pełna nazwa: Region Kurdystanu (arab.: يم ل تان إق س رد  ,Iqlīmi Kurdistān – ك

kurd.: تان هەرێمی س ورد  Herêmî Kurdistan) – autonomiczna jednostka administracyjna – ك

będąca federalnym podmiotem Iraku. Kurdystan znajduje się na północy tego kraju i 
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obejmuje jego trzy prowincje w całości (As-Sulajmanijja, Dahuk i Irbil) i trzy częściowo 

(Dijala, Niniwa i Kirkuk). Stolicą autonomii jest Erbil, zwany po kurdyjsku Hewlêr.  

Powierzchnia: 40 643 km2  

Ludność: 5,5 – 6,5 mln  

Stolica: Erbil,   

Ustrój polityczny - republika parlamentarna, Prezydent:   

Religia – muzułmanie (głównie sunnici), religie chrześcijańskie, jazydzi, 

Grupy etniczne: Kurdowie, Arabowie, Turkmeni, Chaldejczycy, Asyryjczycy, Ormianie. 

Języki - kurdyjski (sorani), arabski, 

Waluta dinar iracki (IQD), 100 IQD = 0,3262 PLN (kurs NBP w dn. 21.10.2019) 

 

 

Mapa: kompas travel.pl 
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Kurdowie ( prawdopodobnie potomkowie starożytnych Medów) mają kilka tysięcy lat 

udokumentowanej historii. Nie utworzyli jednak w czasach nowożytnych jednolitego 

państwa i rozdzieleni są na wiele grup etnicznych żyjących głównie w Iraku, Turcji, 

Iranie i Syrii. Kurdyjski region autonomiczny w Iraku został utworzony w 1970 roku w 

wyniku porozumienia pomiędzy Kurdami a rządem irackim, które nie zostało 

efektywnie wprowadzone w życie. W wyniku przegranej przez Irak wojny w Zatoce w 

2003 r. siły kurdyjskie wyparły wojska irackie z Kurdystanu, ustanawiając niezależne de 

facto od władz irackich państwo (nigdy jednak nie ogłoszono niepodległości 

Kurdystanu). Rządy w autonomii podzielone zostały pomiędzy Demokratyczną Partię 

Kurdystanu (Mustafy Barzaniego) i Patriotyczną Unię Kurdystanu (Dżalala Talabaniego). 

W okresie powojennym region Kurdystanu, w odróżnieniu od reszty Iraku, był 

obszarem stosunkowo spokojnym i dobrze prosperującym gospodarczo. Po ogłoszeniu 

przez dżihadystów Państwa Islamskiego (ISIS) na północy Iraku i wschodzie Syrii i 

rebelii sunnitów w 2014 r. Kurdowie opanowali opuszczony przez armię rządową 

region Kirkuku, do którego rościli sobie pretensje. Rząd Iraku, oskarżył autonomię o 

wsparcie dżihadystów i zaprzestał przekazywania Kurdystanowi dochodów z ropy 

naftowej, na skutek czego Kurdowie wycofali ministrów z koalicyjnego rządu Iraku. 

Armia kurdyjska (tzw. peszmergowie) skutecznie odparła ataki ISIS i aktualnie sprawuje 

pełną kontrolę nad niemal całym północnym Irakiem. 25 września 2017 r. prezydent 

Kurdystanu Masud Barzani  przeprowadził referendum niepodległościowe, w którym do 

głosowania uprawnionych było 4,58 mln mieszkańców. Przy 72,16% frekwencji, za 

niepodległością zagłosowało 92,7% wyborców. Rząd kurdyjski podkreślał niewiążący i 

konsultacyjny charakter referendum ale Irak uznał fakt przeprowadzenia referendum za 

akt wrogi. Krótko po referendum iracka armia i szyickie milicje, po kilkudniowej 

kampanii opanowały większość terenów, które Kurdowie zdobyli w trakcie kampanii 

przeciwko ISIS. USA poparły rząd Iraku i ochroniły integralność terytorialną państwa 

irackiego. Niepodległe państwo kurdyjskie nie powstało. Pomimo konfliktów na tle 

dążeń do suwerenności i pomimo istnienia wewnętrznych sporów w Regionie 

Kurdyjskim, cieszy się on obecnie znaczną samodzielnością i jest Federalnym Regionem 

Republiki Iraku. Prezydentem Regionu Kurdystanu jest obecnie (2019) Nechirvan Idris 

Barzani. 
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2. Gospodarka i handel Kurdystanu  

Gospodarka Kurdystanu oparta jest na dochodach z ropy i przemyśle petrochemicznym 

(rezerwy ropy naftowej sięgają 45 miliardów baryłek, co daje Regionowi Kurdystanu 

(KRG) 10 miejsce na świecie), a także na rolnictwie i turystyce. Inne warte uwagi 

surowce mineralne wydobywane w Kurdystanie to: żelazo, chrom, nikiel, platyna, złoto, 

miedź, baryt i cynk. Sytuacja gospodarcza Kurdystanu jest lepsza niż w pozostałej części 

Iraku    ( już w 2004 r. dochód na głowę mieszkańca był o 50% wyższy niż w pozostałej 

części Iraku). Region autonomii jest uznawany za bezpieczny i sprzyjający inwestycjom 

zagranicznym, ma najniższą stopę ubóstwa w Iraku i stosunkowo niską przestępczość     

( od wielu lat nie odnotowano tam porwań i zabójstw obcokrajowców ). Zasoby siły 

roboczej szacuje się na 1,2 mln. Stopa bezrobocia wynosi 6%. Ok. 36% populacji ma 

poniżej 14 roku życia. 

Kurdystan przeżył lata kryzysu w okresie wojny z ISIS w latach 2014 – 2017. Główne 

objawami kryzysu były: 

1) ograniczenia fiskalne w sektorze publicznym, 

2) kurczenie się i tak słabego sektora prywatnego, 

3) ograniczenia operacyjne w sektorze bankowym, 

4) ryzyko załamania w świadczeniu usług publicznych  

Obecnie jak się wydaje, sytuacja wróciła do normy. W marcu 2019 r. pracownicy 

publiczni otrzymali pełne wynagrodzenie po raz pierwszy od trzech lat. Zostały 

wznowione płatności dla kontrahentów instytucji rządowych i prywatnych. Ponownie 

podjęto prace przy budowie autostrad, a przestrzeń powietrzna Kurdystanu została 

otwarta. Lotnisko w Erbilu funkcjonuje bez zakłóceń, a odwiedzający nie potrzebują wiz 

irackich do wjazdu na teren autonomii. Rozwija się handel z Iranem, Turcją i północno-

wschodnią Syrią. Chociaż rząd centralny przejął kontrolę nad Kirkukiem i jego polami 

naftowymi, to eksportuje znaczną część ropy rurociągiem przez terytorium autonomii, 

płacąc KRG opłaty tranzytowe. Choć jasne jest, że eksport ropy naftowej będzie nadal 

miał duże znaczenie dla KRG, Kurdystan jest również dobrze przygotowany do 

czerpania korzyści z rozwoju energii odnawialnej. KRI ma wiele z naturalnie 
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występujących warunków dla rozwoju energii odnawialnej - w tym wysokie średnie 

całoroczne nasłonecznienie dla energii słonecznej i górskie korytarze wiatrowe dobrze 

dostosowane do wykorzystania energii wiatrowej. Mając to na uwadze, gubernator 

okręgu Erbil planuje rozwój sektora energii odnawialnej, a nawet przewiduje sprzedaż 

tej energii za granicą. 

Oprócz alternatywnych źródeł energii planowana jest dywersyfikacja gospodarki 

kurdyjskiej w ogóle, co wiąże się w miarę zmniejszania się zagrożenia ISIS. Rząd 

Kurdystanu apelował o wspieranie ekosystemu technologicznego poprzez wdrażanie 

różnych modeli finansowania, na wzór Jordanii i Libanu. W Erbilu działa oparty na 

jordańskim kapitale Narodowy Bank Iraku ( prywatny) finansujący handel i inwestycje 

technologiczne. Przewodniczący grupy Newroz Telecom posunął się nawet do 

stwierdzenia, że „Kurdystan może stać się Hongkongiem w Iraku i może stać się 

epicentrum gospodarczym dla całego kraju”. Choć można to uznać za przesadę, 

gospodarka Kurdystanu przypomina gospodarki krajów rozwiniętych dzięki dużym 

inwestycjom w edukację. Kurdystan ma 30 uniwersytetów a szkolnictwo wyższe jest 

bezpłatne.  

Kurdyjski Rząd Regionalny wspiera inwestycje zagraniczne w regionie poprzez 

wdrażanie specjalnych projektów, ustanawianie praw przyjaznych inwestycjom i 

tworzenie stref wolnego handlu. Istniejące od 2006 roku Prawo Inwestycyjne (Law No. 4 

of 2006 Investment Law in the Iraqi Kurdistan Region), dało podstawę do utworzenia  

Izby  Wspierania Inwestycji w  Sulejmaniji oraz Biura Rozwoju Gospodarczego w Erbilu, 

których zadaniem jest tworzenie  przyjaznego środowiska dla  zagranicznych 

inwestorów w autonomii, a także regulowanie i eliminowanie przeszkód prawnych 

stojących na drodze zagranicznych inwestorów. Inwestorom zapewniono równe 

traktowanie, zwolnienia z CIT  na 10 lat i zwolnienia celne na lat 5. Zagwarantowany jest 

pełny transfer zysków.  Sektory mające priorytetowe znaczenie to rolnictwo, przemysł 

przetwórczy i turystyka. Wśród zagranicznych inwestorów pierwsze miejsce zajmują        

( 2019)  Zjednoczone Emiraty Arabskie z inwestycjami w wysokości 3,1 mld USD, 

następnie Turcja - 1,2 mld USD, Liban - 1 mld USD, Egipt - 150 mln USD, Stany 

Zjednoczone - 116 mln USD, Nowa Zelandia - 98 mln USD, Niemcy - 24 mln USD, Iran - 

14 milionów dolarów, Szwecja z 13 milionami dolarów i Wielka Brytania - 12 milionów 

dolarów. 
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Udział poszczególnych sektorów gospodarki w PKB Kurdystanu i Polski 

Sektor gospodarki          Kurdystan Polska 

Rolnictwo   6,8%                                                                         12,9% 

Przemysł                                                                                          22% 30,2% 

Usługi                           71,2%                                                                        57% 

 

W eksporcie Iraku (2017 r.) największy udział przypadał na ropę naftową (99%), 

pozostałe surowce ropopochodne – poza paliwami, artykuły spożywcze i zwierzęta 

żywe. Głównym partnerem eksportowym Iraku są Indie (21,2%), Chiny (20,2%), USA 

(15,8%), Korea Południowa (9,4%), Grecja (5,3%), Holandia (4,8%) i Włochy (4,7%). W 

imporcie Iraku w 2017 r. dominowały: żywność, leki i towary przetworzone. Główni 

partnerzy – Turcja (27,8%), Chiny (25,7%), Południowa Korea (4,7%) i Federacja 

Rosyjska (4,3%). Handel Kurdystanu wygląda podobnie, a Turcja i Iran są 

najważniejszymi partnerami handlowymi. Handel ( głównie import), jest jednym z 

podstawowych źródeł wzrostu gospodarczego Kurdystanu, a wymiana handlowa jest 

głównym źródłem przychodów w sektorze prywatnym wśród małych i średnich 

przedsiębiorstw. Import stanowi około 85% z szacowanych 5,5 miliarda dolarów 

zysków z międzynarodowych transakcji handlowych związanych z Kurdystanem. 

Głównym partnerem w kontaktach handlowych są Turcja i Iran. W przypadku eksportu 

znaczna jego część to reeksport dóbr z jednego sąsiedniego kraju do drugiego. 

Zagrożenia ze strony rządu krajowego Iraku, dotyczące przejęcia kontroli nad 

kurdyjskimi przejściami granicznymi (i narzucenia zawiłego procesu wizowego) nie 

zostały w pełni zrealizowane, choć utrudniają handel z Turcją.  Według danych Izby 

Handlowej Diyarbakiru (Turcja) import do regionu Kurdystanu i Iraku z miasta 

Diyarbakir spadł o 22 procent w 2019 r. ze względu na system taryfowy Iraku nałożony 

na import zagraniczny. Powiązania handlowe i dyplomatyczne utrzymywane przez KRG 

z jej bliskimi sąsiadami komplikuje trudna sytuacja polityczna, w obliczu której stoi Irak 

w ogóle, w szczególności iracki Kurdystan. Ta sama sytuacja jest jednak jednym z 

powodów, dla których KRG ma wyjątkowe możliwości, szczególnie w odniesieniu do 

relacji z Iranem . Ze względu na międzynarodowy system sankcji nałożony na Iran rząd 

autonomii musi równoważyć znaczenie powiązań handlowych z sąsiadami, z 

kluczowymi dla  KRG stosunkami z USA i sojusznikami. Na przykład handlowcy z miasta 
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Kolbar, którzy tradycyjnie ( i nie zawsze legalnie)  przewożą towary przez granicę Iranu 

i Iraku, są coraz częściej przechwytywani przez kurdyjską straż graniczną, a KRG 

tymczasowo zawiesił również eksport ropy do Iranu. Zmiany te można powiązać z 

niezadowoleniem USA z kontynuacji więzi gospodarczych z Iranem. Jednocześnie handel 

z Iranem jest istotnym elementem gospodarki Kurdystanu i rozwija się bez większych 

przeszkód, a obie strony podkreślają znaczenie wzajemnych relacji i ich dobry rozwój.  

3. Produkcja rolna Kurdystanu.  

Irak znajduje się w południowo-zachodniej Azji, w sercu Bliskiego Wschodu i dzieli się 

na cztery odrębne regiony lądowe w Iraku: region Delty to szeroka równina na 

południowym wschodzie, na zachodzie są równiny stepowo-pustynne, zbudowane z 

piasku i kamieni, region północny, między rzekami Tygrys i Eufrat, który obejmuje 

Kurdystan,  jest żyznym obszarem trawiastych równin i wzgórz. Góry Zagros wznoszą 

się stromo na północnym wschodzie kraju i stanowią także ojczyznę Kurdów. Klimat w 

Iraku jest zróżnicowany - od tropikalnego  na wschodzie i południowym wschodzie, po 

suche i pustynne na zachodzie. Średnio Irak to suchy kraj, nawet na żyznych ziemiach 

między rzekami. Latem, suchy i gorący wiatr zwany shamal niesie burze piaskowe, 

trwające nawet kilka dni.  

Grunty potencjalnie nadające się do produkcji rolnej stanowią nie więcej niż 27 % 

całkowitej powierzchni Iraku. Reszta obejmuje pustynie z wyjątkowo niskimi opadami i 

skaliste / strome góry, które są naturalnym miejscem wypasu dla milionów głów owiec i 

kóz w kraju. Łączna powierzchnia wykorzystywana do produkcji rolnej wynosi około 8 

milionów hektarów, co stanowi prawie 67 procent powierzchni uprawnej. Jednak ze 

względu na ograniczenia, takie jak zasolenie gleby, susza, brak wody do nawadniania w 

lecie, odłogi i niestabilna sytuacja polityczna, szacuje się, że średnia powierzchnia upraw 

każdego roku wynosi od 3 do 4 milionów hektarów. Ponieważ kraj jest suchy, wywodzi 

się z niego niewiele roślin, z wyjątkiem palmy daktylowej. Ponad 80 procent światowej 

produkcji daktyli pochodzi z Iraku.   

Kraj w całości, a w tym Kurdystan, jest na drodze do samowystarczalności w dziedzinie 

produkcji żywności. Około 15 % populacji Iraku jest klasyfikowane przez Bank 

Światowy jako niedożywione, a około 12 % dzieci poniżej piątego roku życia ma 

niedowagę, a ponad 22 procent cierpi z powodu karłowatości (w porównaniu do wieku). 
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Należy zauważyć, że liczby te odnoszą się raczej do południa Iraku niż do regionu 

Kurdystanu, gdzie raczej nie brakuje żywności.   

Kurdystan jest jednym z najstarszych wykorzystywanych rolniczo regionów na świecie. 

Ludność zamieszkująca te rejony przeszła ze stadium łowiectwa i zbieractwa do 

rolnictwa ponad 3,5 tysiąca lat wcześniej niż mieszkańcy Europy. Wielu ekspertów 

twierdzi, że rolnictwo, jako gałąź gospodarki światowej, powstało właśnie w tym 

regionie. Zadecydowały o tym wysokiej jakości pastwiska na wyżynach i  tereny 

uprawne zlokalizowane w licznych zielonych dolinach, co wyróżnia region wśród 

wysokogórskiego i pustynnego krajobrazu tej części Bliskiego Wschodu, oraz ciepły i 

suchy klimat ( średnia temperatura w lecie 39-48 ° C, w zimie 0,2-13° C). Region 

Kurdystanu posiada więcej gruntów ornych niż pozostałe kraje Bliskiego Wschodu. 

Stanowią one blisko 28% powierzchni regionu. Choć Kurdystan zajmuje tylko 11% 

powierzchni Iraku, na jego terenach wytwarza się aż 50% pszenicy, 40% jęczmienia, 

12% pozostałych zbóż, 98% tytoniu, 30% bawełny oraz 50% owoców pochodzących z 

upraw całego kraju. 

 

Wieś kurdyjska. 

 

Rozwój rolnictwa jest jednym z priorytetów Regionalnego Rządu Kurdystanu. Dzięki 

temu ten podstawowy sektor znów może być uważany za istotny element gospodarki w 
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regionie, który przez wieki był określany mianem „spichlerza Iraku”. Władze 

Kurdystanu mają nadzieję osiągnąć samowystarczalność pod względem produktów 

rolnych w ciągu najbliższych pięciu lat. Ważną rolę w dotarciu do tego celu mają 

stanowić zagraniczne inwestycje.  Natomiast ciągły eksport produktów rolnych będzie w 

stanie zapewnić płynny przepływ środków pieniężnych oraz równowagę w gospodarce 

Kurdystanu.  

Główne zalety regionu pod względem inwestycji w rolnictwo to: znaczne obszary o 

urodzajnych glebach przeznaczone pod uprawę, sprzyjający klimat, duże zasoby siły 

roboczej, obfite źródła wody. Kurdystan posiada większą ilość gruntów ornych niż 

pozostałe kraje Bliskiego Wschodu razem wzięte, stanowią one aż 28% powierzchni 

autonomii. Od wieków Kurdystan słynął z różnorodnej roślinności, jednak największą 

popularność zdobyły pszenica i jęczmień. Ostatnimi czasy dołączył do nich ryż, który 

powoli zaczął wypierać chleb z diety przedstawicieli kurdyjskiej klasy średniej. Uprawy 

 

Rzeka Wielki Zab. Okolice Erbilu. Widoczne tereny rolnicze w dolinie rzeki. 
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komercyjne takich roślin jak tytoń, buraki cukrowe i bawełna stają się również istotną 

częścią gospodarki regionu. Mimo że Kurdystan zajmuje tylko 11% powierzchni Iraku, 

na jego żyznych terenach rolniczych wytwarza się aż 50% pszenicy, 40% jęczmienia, 

12% pozostałych zbóż, 98% tytoniu, 30% bawełny oraz 50% owoców pochodzących z 

upraw całego kraju. Mimo ogromnej konkurencji ze strony Turcji, przewiduje się, że w 

irackiej części Kurdystanu wpływy na gospodarkę z upraw bawełny w najbliższych 

latach znacznie wzrosną. W przypadku buraków cukrowych ich uprawa na szerszą skalę 

rozpoczęła się już w połowie ubiegłego stulecia. W regionie znajdziemy liczne mniejsze i 

większe rafinerie cukru, które dostarczają produkt na lokalny i krajowy rynek. Prowadzi 

się także uprawy ziemniaków. W regionie zdarzają się także komercyjne uprawy oliwek, 

szczególnie w zachodniej części Kurdystanu. Wiele odmian drzew owocowych i 

orzechowych rośnie naturalnie w lasach gór Zagros i Taurus. Wśród nich znajdują się, 

m.in. pistacje, migdały, orzechy laskowe, kasztanowce, które od lat zbierane były przez 

miejscową ludność, poza tym rozpoczęto regularną uprawę tych roślin. 

 

Uprawa ziemniaków w Kurdystanie (okolice Dohuk) 

Hodowla oparta na tradycyjnym pasterstwie powoli przechodzi do historii. Owce i kozy, 

udomowione i tradycyjnie hodowane w tym rejonie świata były najważniejszymi w 

hodowli zwierzętami, jednak w przypadku kóz spadek zapotrzebowania na nie oraz 

szkody wyrządzane przez nie rolnikom spowodowały znaczne ograniczenie hodowli 

tych zwierząt. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku owiec, stają się one towarem 
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eksportowym przynoszącym wymierne korzyści.  Owcza wełna sprawia, że tradycyjne 

tkactwo na mniejszą skalę przekształca się w dobrze prosperujący przemysł tekstylny. 

Tradycyjne pasterstwo nie ma już jednak większych możliwości rozwoju a pastwiska, z 

których korzystają pasterze zostają zamieniane na pola uprawne, przynosząc kolejne 

korzyści. Rosnąca wciąż liczba farm hodowlanych może nie tylko zaspokoić potrzeby 

żywieniowe w regionie, ale również przyczynić się do zwiększenia wartości eksportu. 

Hodowla trzody chlewnej ma spory potencjał, jednak nie rozwija się  z uwagi na 

obostrzenia wynikające z praw koranicznych dotyczących zakazu spożywania 

wieprzowiny.  

Istnieje potrzeba zwiększenia liczby maszyn rolniczych, również jest ogromne 

zapotrzebowanie na nowoczesne technologie oraz fachową wiedzę, które mogą 

zapewnić zagraniczni inwestorzy. W sferze obsługi rolnictwa potrzeba obecnie głównie: 

budowy infrastruktury rolniczej, chłodni, magazynów, maszyn rolniczych, systemów 

hydrologicznych do nawadniania i dystrybucji wody, rozwoju biotechnologii i badań nad 

żywnością i produkcją upraw. Regionalny Rząd Kurdystanu podejmuje także kroki, aby 

zachęcić rolników, którzy opuścili swoje gospodarstwa na skutek wojny lub emigracji 

zarobkowej,  do powrotu do swoich wsi, zapewniając im dotacje i subsydia. Władze 

starają się również rozwijać przemysł spożywczy, jednocześnie chroniąc rynek 

lokalnych produktów rolnych. 

 

Krajobraz wiejski na północy Kurdystanu. 
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4. Produkcja mięsa drobiowego 

Produkcja mięsa drobiowego w Iraku w ostatnich latach rośnie, a Kurdystan ma w tym 

wzroście bardzo duży udział. Rozwój produkcji – po załamaniu w okresie 2009 -13  był 

jednak powolny. Na produkcję mają negatywny wpływ istniejące w Iraku ograniczenia 

techniczne, finansowe i marketingowe. Wskazuje się tu na wysokie koszty pasz, 

konkurencję ze strony importu, wahania cen, wysokie koszty energii, nieodpowiednie 

warunki środowiskowe, ciągłe przerwy w dostawie prądu, wysokie koszty leków i 

szczepionek, wysoka śmiertelność, konkurencję z innej prowincji, brak dobrych 

jednodniowych kurcząt z lokalnych wylęgarni, brak kapitału, słabość usług 

budowlanych i trudności w rozbudowie hal produkcyjnych, brak wysokiej jakości pasz i 

chorób były najpoważniejszymi ograniczeniami. Pomimo sytuacji gospodarczej i  złego 

stanu bezpieczeństwa w kraju, wśród Irakijczyków rośnie tendencja do spożywania 

posiłków poza domem. Lokalni przedsiębiorcy otwierają w całym kraju nowe 

restauracje wszelkiego rodzaju w całym kraju, oferując firmom drobiarskim możliwość 

dostarczenia większej ilości i szerszej gamy produktów z kurczaka i jaj. Należy zwrócić 

uwagę, że Kurdystan jest w nieco innej sytuacji i lepszej sytuacji niż pozostała część 

kraju, ograniczenia produkcyjne są w autonomii znacząco mniejsze a możliwości zbytu 

większe. 

 

Produkcja broilerów w Iraku. Źródło: Index Mundi 
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Produkcja mięsa kurzego w Iraku. Źródło: Index Mundi 

W 2013 r. istniało w Kurdystanie według dostępnych danych 890 hodowli kurczaków, 7 

hodowli indyków i 5 ferm produkujących  jaja konsumpcyjne.  Większa część ich 

produkcji została wywieziona do części południowej Iraku. Jednocześnie mięso i jaja 

były importowane z Iranu i Turcji. W 2014 r. wg. TV Rudaw  przekazanej za Haiderem 

Farhanem, przewodniczącym związku drobiarskiego w autonomii, zaczęły powstawać 

liczne projekty hodowli, co doprowadziło do „ dramatycznego wzrostu produkcji 

broilerów”.  Hodowcami zostawały niewykwalifikowane osoby, szukające możliwości 

dochodów poza sektorem publicznym Kurdystanu, przeżywającym wówczas głęboki 

kryzys. Sprzedaż drobiu spadła jednak po kilku latach, zarówno pod względem wartości, 

jak i wielkości, ponieważ Bagdad w 2016 r. wprowadził zakaz importu produktów 

drobiowych do środkowej i południowej części kraju motywując to obawami przed 

ptasią grypą. Wg. informacji przekazanych TV Rudaw, Salah Bakir ze stowarzyszenia 

hodowców drobiu w Kurdystanie powiedział, że zakaz kosztował producentów miliony 

dolarów. Podano, że ceny produktów drobiowych w Kurdystanie spadły o prawie 40 

procent od czasu wprowadzenia zakazu, około 10% producentów zrezygnowało z 

działalności, a duża liczba pracowników została zwolniona. Ponad połowa produktów 

drobiowych w regionie była wcześniej sprzedawana w środkowej i południowej części 

Iraku. Zakaz w regionie Kurdystanu przetrwało 1200 ferm drobiu, produkujących 

prawie 120 000 mln ton mięsa.  Irak ( wg. informacji Min. Handlu i Przemysłu)  

importuje obecnie mięso drobiowe z 19 krajów, najwięcej z Turcji, Brazylii, Stanów 

Zjednoczonych i Ukrainy.  Irak południowy jest też nadal głównym nabywcą żywego 
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kurczaka w Kurdystanie, przez co rynek jest podatny na wahania stosunków 

politycznych KRG z rządem centralnym. Corocznie biznesmeni i firmy z regionu 

Kurdystanu kupują co najmniej 100-130 tysięcy ton żywych kurczaków z farm 

Kurdystanu i wysyłają je do reszty Iraku. Jeśli ustalimy średnią cenę 2000 dinarów za 

każdy kilogram, wartość handlu wyniesie 216 milionów dolarów. 

 

 Hodowla drobiu w Kurdystanie ( źródło TV Rudaw) 

Obecna infrastruktura sektora drobiarskiego w Regionie Kurdystanu  

Typ zakładu Liczba 

zakładów 

Typ produkcji i zdolności 

produkcyjne 

Farmy broilerów 1398 120000 ton mięsa kurzego/rok 

Produkcja jaj konsumpcyjnych 11 1,6 miliarda jaj konsumpcyjnych /rok 

Produkcja jaj wylęgowych 

/broilery 

17 100 milionów jaj wylęgowych/rok 

Hodowla kur niosek 1 1,5 milina sztuk/rok 

Wylęgarnie 42 270 milionów jaj wylęgowych/rok 

Rzeźnie 7 27500 sztuk/godzina 

Produkcja pasz 26 405 tys. ton paszy/godz 

 

Źródło : Ministerstwo Rolnictwa i Zasobów Wodnych Kurdystanu 
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Ceny pasz  na rynku Kurdystanu 

Pre Starter 710$ 

Starter 710$ 

Grower 695$ 

Finisher 685$ 

 

Źródło : Ministerstwo Rolnictwa i Zasobów Wodnych Kurdystanu 

Na rynku funkcjonuje kilka znacząco większych firm drobiarskich, specjalizujących się w 

produkcji mięsa kurzego i posiadających nowoczesną infrastrukturę i technologie. Firmy 

te są zainteresowane współpracą w dziedzinie technicznej i nowoczesnych technologii 

w hodowli i działają w tym zakresie z partnerami z Niemiec i Holandii. Wymienić tu 

trzeba firmy takie jak  Kosar Company, Vano Group, Iraq Feed Company, Bareza 

Company, posiadające pełne możliwości technologiczne w zakresie produkcji i importu 

mięsa drobiowego, kooperujące z partnerami z Unii Europejskiej w sprawach nowych 

technologii i ochrony zdrowia konsumentów i – co ważne posiadające rozwinięte sieci 

dystrybucji na rozdrobnionym rynku Kurdystanu, opartym nadal raczej na małych 

rodzinnych punktach sprzedaży niż na dużych sieciach handlowych. 

Przykład  nowoczesnej firmy produkcyjno - handlowej - firma Kosar Company. 

 

   

Kosar Company                                       Al Etimad                                TASA 

 



16 
 

Firma Kosar jest jedną z największych zintegrowanych firm drobiarskich w Iraku. Firma 

rozpoczęła działalność w 1988 roku i została zarejestrowana w Erbil w Kurdystanie pod 

nazwą Kosar w 2003 roku. Firma specjalizuje się w hodowli drobiu i produkcji rolnej i 

realizuje kilka projektów: 

1) Taq Taq Poultry Breeder Project to jeden z największych projektów hodowli 

drobiu w Iraku, produkujący ponad 10 milionów jaj wylęgowych rocznie. Taq Taq 

Taq to 126 hektarów przeznaczonych na wylęgarnię o wydajności 9 milionów jaj 

rocznie (7,5 miliona piskląt rocznie) i młyn paszowy produkujący mieszankę racji 

właściwą dla tego projektu. Pozostała część gospodarstwa jest uprawiana na 

rośliny paszowe. 

2) Kosar Feed Mill to nowoczesny obiekt do mielenia i magazynowania usytuowany 

na obrzeżach Erbil. Młyn wykorzystuje nowoczesny sprzęt i surowce z 

certyfikowanych źródeł i produkuje granulowaną paszę dla brojlerów, kur 

niosek, ryb i przeżuwaczy w tempie 10-15 ton na godzinę. 

3) Kosar Corn Dryer to pierwsza zautomatyzowana suszarnia do kukurydzy w 

regionie Kurdystanu. Jednostka zasilana gazem ziemnym może suszyć 100 ton na 

godzinę do określonego poziomu wilgotności bez spalania. 

4) Kosar Cold Stores to obiekt pięciu dużych chłodni kontrolowanych termicznie, 

które mogą być używane jako chłodnie lub zamrażarki. Dostępne są mniejsze 

jednostki chłodnicze do przechowywania szczepionek i leków. 

5) Rasty Laboratory to laboratorium diagnostyczne chorób drobiu i jest jednym z 

najważniejszych oddziałów firmy Kosar. 

6) Rzeźnia Etimad została założona w 1988 roku, jest jedną z najstarszych i 

najbardziej znanych rzeźni drobiu w regionie Kurdystanu i w Iraku. Zbudowana 

na 26 hektarach rzeźnia jest otoczona gruntami rolnymi obsadzonymi roślinami 

paszowymi i innymi uprawami. Obiekt został niedawno zmodernizowany, co 

umożliwiło produkcję zapakowanych porcji kurczaka i całych kurczaków z 

wydajnością 1500 ptaków na godzinę i działa 6 dni w tygodniu. Kosar wysyła 

produkt opatrzony chronionym znakiem towarowym bezpośrednio na rynki 

autonomii i reszty Iraku. Obiekt jest dobrze znany z wysokich standardów i 

czystości linii produkcyjnych. Rzeźnia znajduje się w dystrykcie Khabbat, 

zaledwie 20 km od Erbil, a mięso jest wysyłane bezpośrednio do lokalnych 

supermarketów i łatwo spełnia 72-godzinne przepisy dotyczące przydatności do 
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sprzedaży świeżego mięsa. Pozostała część jest zamrażana i przechowywana w 

supermarketach pod marką handlową TAZA, co oznacza „świeże”.

 

Warto także jako inny przykład podać firmę K.H. Company , która prowadzi produkcję 

drobiu na mniejszą skalę specjalizując się w nowoczesnej produkcji ziemniaków, ale nie 

rezygnuje z prowadzenia hodowli, posiada własne magazyny i chłodnie i prowadzi 

dystrybucję żywego drobiu. Takich firm jest więcej i – choć nie są one w polskiej skali 

dużymi producentami, to dla kurdyjskiego rynku mają spore znaczenie. 

 

5. Eksport mięsa drobiowego do Kurdystanu. Szanse i 

zagrożenia 

 

Gospodarka iracka jako całość ma charakter niezróżnicowany i kraj w całości (w tym 

region Kurdystanu) zależy od importu. Także w Kurdystanie istnieje olbrzymi rozziew 

pomiędzy popytem a lokalną produkcją dóbr pożądanych przez konsumentów. 95% 

całości eksportu Iraku to eksport węglowodorów. Import stanowi około 90% PKB 

niezwiązanego z ropą. Lokalny biznes to głównie handel detaliczny importowanymi 

produktami, wytwarzanie drobnych towarów na lokalny rynek i usługi. Eksport 

towarów wytwarzanych lokalnie jest niewielki. Sytuację pogarsza brak polityki celnej 

wspierającej produkcję lokalną i  konkurowanie przedsiębiorców lokalnych z importem. 

Dotyczy to również produktów spożywczych  
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Według wstępnych danych GUS polski eksport do Iraku w 2018 r. wyniósł 115,9 mln 

USD a import 235,8 mln USD. Ponad dwukrotna przewaga importu nad eksportem 

wygenerowała znaczne, sięgające ponad 100 mln USD ujemne saldo w obrotach 

bieżących. W stosunku do roku poprzedniego w 2018 r. polski eksport do Iraku 

zwiększył się o 21,9 mln USD tj. o 23,2%. Największy przyrost sprzedaży odnotowano w 

takich pozycjach jak: przetwory z mąki (wzrost o 8,8 mln USD), sery i twarogi (+8,0 mln 

USD), narzędzia i przyrządy lekarskie i weterynaryjne (+3,5 mln USD) czy przetwory 

spożywcze (+2,7 mln USD). 

Głównymi pozycjami w naszym eksporcie w 2018 r. były: 

 sery i twarogi – 26,1 mln USD (22,5% wartości polskiego eksportu), 

 przetwory z mąki – 11,6 mln USD (10,0%), 

 przetwory spożywcze – 10,1 mln USD (8,7%), 

 brzytwy i maszynki do golenia – 9,0 mln USD (7,7%), 

 narzędzia i przyrządy lekarskie i weterynaryjne – 5,9 mln USD (5,1%), 

 maszyny żniwne, kosiarki – 4,9 mln USD (4,2%) 

Ogółem, handel artykułami rolno-spożywczymi, między Polską a Irakiem nie jest wielki 

ale wykazuje dobrą dynamikę wzrostu.  W samym Kurdystanie import stanowi 85% 

procent szacowanego 5,0–5,5 mld USD rocznego handlu zewnętrznego ( wg. Kurdistan 

Board of Investment, a według Ministerstwa Rolnictwa i Zasobów Wodnych w 

Kurdystanie region importuje ponad 90% żywności.), przy czym Turcja jest 

największym partnerem handlowym, dominującym zresztą w wielu sektorach handlu. 

Zapotrzebowanie na produkty żywnościowe ma być jeszcze wyższe w 2020 r., Przy 

wzroście liczby ludności do 6 milionów ludzi z obecnie 5,4 miliona. W latach 2006–2013 

rząd zainwestował 677 mln USD i przewiduje się, że zainwestuje około 1,2 miliarda USD 

do 2020 r., aby nadążyć za popytem i osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe. KRG 

zawarł 50-letnią umowę energetyczną, która obejmuje eksport gazu do Turcji od 2017 r. 

Ankieta przeprowadzona przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu wykazała, że 94% 

transakcji biznesowych KRG obejmuje 15 krajów i sklasyfikowało import do 21 klastrów 

prowadzonych przez elektronikę, produkty żelazne, a następnie produkty spożywcze, w 

tym artykuły spożywcze i drób. Liberalne otoczenie biznesowe sprzyjające lokalnym i 

międzynarodowym inwestycjom prywatnym, populacja licząca prawie 5,5 miliona ludzi, 

stanowiąca duży rynek konsumencki oraz konieczność importu dla zaspokojenia 
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lokalnego popytu, sprawia, że Kurdystan jest atrakcyjnym rynkiem zbytu a sektor 

handlu jest jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego w KRG i całym Iraku. 

Zagrożenia eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek irackiego Kurdystanu 

związane są z kilkoma czynnikami: 

1) Sytuacja polityczna i militarna w regionie.  

Zagrożenia płynące z pogorszenia się bezpieczeństwa handlu wynikające z 

możliwości konfliktu zewnętrznego, jak np. interwencja turecka w Syrii czy 

potencjalny konflikt z Iranem, podobnie jak możliwości konfliktu wewnętrznego  

( ISIS, niepokoje społeczne na tle ekonomicznym, etnicznym czy religijnym), 

mogą spowodować, że eksport z Polski stanie się trudny logistycznie, 

niebezpieczny finansowo i nieopłacalny. Jak się wydaje jednak, sytuacja w 

autonomicznym regionie Kurdystanu stabilizuje się, szczególnie w odniesieniu do 

gospodarki, konflikt toczący się Syrii nie przenosi się na terytorium Iraku i raczej 

będzie powodował wzrost popytu na podstawowe artykuły żywnościowe, a 

konflikty wewnętrzne i niepokoje społeczne w południowym Iraku raczej nie 

przenoszą się na teren Kurdystanu. 

2) Konkurencja. 

Największymi światowymi eksporterami mięsa kurcząt  rzeźnych w 2018 roku 

były Brazylia (3,7 mln ton), Stany Zjednoczone (3,16 mln ton), Unia Europejska 

(1,43 mln ton), Tajlandia (850 tys. ton), Chiny  (460 tys. ton), Turcja (380 tys. 

ton), Ukraina (300 tys. ton), Białoruś (175 tys. ton), Rosja (150 tys. ton), 

Argentyna i Kanada (po 125 tys. ton). Według prognoz amerykańskich 

analityków w 2019 roku Ukraina odnotuje wzrost eksportu mięsa drobiowego o 

prawie 17 proc. do 350 tys. ton. Polski drób będzie się spotykał na wszystkich 

rynkach z silną konkurencją a rynek Iraku/Kurdystanu nie jest tu wyjątkiem. 

Widać, że rozwój eksportu mięsa drobiowego, który w ostatnich latach był 

bardzo dynamiczny, będzie teraz trudniejszy i będzie wymagał zdecydowanie 

większych nakładów finansowych i nakładów pracy handlowców. Na rynku 

mięsa drobiowego w Iraku ( i w Kurdystanie) są obecne firmy tureckie, 

amerykańskie, ukraińskie, rosyjskie i brazylijskie. Obserwuje się też aktywność 

firm z państw UE.  Z silną konkurencją spotkać się można jednak na każdym 

rynku. Polski drób jest dobrej jakości, spełnia wszystkie wymagania sanitarne i 
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zdrowotne, a także wymagania wynikające z zasad religii muzułmańskiej ( halal).  

Cenowo również może konkurować z innymi dostawcami. Nie wydaje się, żeby w 

chwili obecnej przewaga konkurencyjna innych producentów ( poza tureckimi, ze 

względu na bliskość geograficzną i tradycyjną obecność na rynku irackim i w 

Kurdystanie) była znacząco większa niż gdzie indziej. Nie będzie też jak się 

wydaje stanowiła szczególnie silnej bariery w rozwoju polskiego handlu, pod 

warunkiem aktywności polskich producentów i handlowców, prowadzenia akcji 

marketingowej i zwiększenia nakładów na rozwój handlu z Kurdystanem. 

3) Brak zdolności płatniczej potencjalnych odbiorców. 

Nie można wykluczyć sytuacji braku zdolności finansowej potencjalnych 

odbiorców polskiego produktu. Wydaje się jednak, że korzystanie z wywiadowni 

handlowych, kontakt z polskimi placówkami w Erbilu i Bagdadzie, gromadzenie 

informacji o klienci,  oparcie transakcji na zaufanych bankach współpracujących z 

bankami w Polsce (  ubezpieczanie transakcji a także transakcje dokonywane na 

ryzyko odbiorcy (EXW) mogą znacznie ograniczyć możliwość braku zapłaty za 

sprzedawany produkt. 

4) Niechęć konsumentów. 

Tu ryzyko jest raczej teoretyczne. Upodobania konsumentów są raczej korzystne 

dla mięsa drobiowego. Na iracką kuchnię tak silnie wpływają kraje ościenne, 

Turcja i Iran, że jest to jeden z niewielu krajów Bliskiego Wschodu, w którym 

trudno wyróżnić unikalną kuchnię, nie pozostającą pod wpływami sąsiadów. 

Dotyczy to również Kurdystanu. Podobnie jak Turcy, Kurdowie lubią faszerować 

warzywa i jeść dużo jagnięciny, ryżu i jogurtu lub podobnie jak Irańczycy gotują 

owoce z wołowiną i drobiem. Drób zajmuje podstawowe miejsce w kuchni obok 

baraniny i jagnięciny. Mięso drobiowe jest też najtańszym i powszechnie 

dostępnym rodzajem mięsa, co potwierdzają także przeprowadzone w czasie 

targów w Erbilu ankiety konsumenckie. 
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Ceny ( średnie, informacja. własna) na podstawowe produkty żywnościowe i 

benzynę na rynku w Erbilu na przełomie września i października 2019 r. 

Pierś kurczaka (bez kości, bez skóry) 1 kg 4,55 USD 

Befsztyk wołowy 1kg 12,61 USD 

Mc Meal w restauracji McDonalds 6,51 USD 

Chleb 0,5 kg 1,13 USD 

12 jajek 1,59 USD 

Ser żółty (lokalny) 1 kg 7,72 USD 

Ziemniaki 1 kg 0,84 USD 

Jabłka 1 kg 1,33 USD 

Benzyna 1 litr 0,57 USD 

 

 

6. Targi w Erbilu 

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi konsekwentnie z roku na rok prowadzi działania 

zmierzające do ułatwienia obecności polskich producentów żywności na nowych i 

oddalonych rynkach. W regionie Bliskiego Wschodu Irak pozostaje jednym z najbardziej 

interesujących rynków dla polskich produktów rolnych i polskiego przemysłu 

spożywczego. Kurdystan – politycznie w granicach Iraku, jednakże całkowicie niemal 

samodzielny ekonomicznie – staje się chłonnym i ciekawym rynkiem.  Stowarzyszenie 

rozpoczęło aktywną promocję polskiego mięsa drobiowego na rynku irackim ( w 

południowej części państwa irackiego) już w 2018 r. i zorganizowało wyjazd grupy 

złożonej głównie z producentów i przetwórców drobiu na targi w Bagdadzie.  

Kontynuacja tych działań w 2019 r. pozwoliła na udział reprezentantów SIW w targach 

w Erbilu w ramach zadania sfinansowanego  z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. W 

swojej 13 edycji, Międzynarodowe Targi Wielosektorowe Erbil, stały się najważniejszą 

imprezą handlową w regionie. Wystawcami były firmy z m.in. z branży żywnościowej, 

napojów, opakowań, i urządzeń związanych z sektorami rolnym i spożywczym z Europy 

i z Azji. Targi zostały zorganizowane sprawnie i były dobrym miejscem spotkań 

umożliwiającym skuteczne prowadzenie promocji każdego sektora polskiego rolnictwa, 

żywności, napojów i technologii, co potwierdził udział w targach i odrębne stoisko 
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Krajowej Izby Gospodarczej z Warszawy i Konsulatu Generalnego w Erbil.  

Organizowana corocznie przez międzynarodową firmę IFP Irak wystawa przyciąga 

lokalne i międzynarodowe przedsiębiorstwa do eksploracji możliwości biznesowych w 

różnych sektorach gospodarki Iraku i stymulowania dwustronnych stosunków 

handlowych z krajami sąsiadującymi z regionem i ze światem. Trzynasta edycja 

Międzynarodowych Targów Erbil (13th Edition of International Multi-Sector Trade Fair) 

pozwoliła na kontakty SIW z wieloma przedsiębiorcami, producentami rolnymi i 

dystrybutorami żywności oraz pomogła w rozpoznaniu lokalnego rynku. Przyczyniła się 

także  do promocji polskiego mięsa drobiowego w tym rejonie Bliskiego Wschodu. 

Stoisko SIW w Erbilu w dniu rozpoczęcia targów  

Stoisko SIW zostało zaprojektowane w sposób nowoczesny i otwarty, skłaniający 

odwiedzających do zatrzymania się i zwrócenia uwagi na polską ofertę.  Obszerne i 

znajdujące się w dobrym punkcie hali targowej stoisko, którego wystrój przyciągał 

zainteresowanych, pozwalało – oprócz tradycyjnej dystrybucji materiałów 

informacyjnych i marketingowych – na zorganizowanie konferencji z potencjalnymi 

odbiorcami polskiego mięsa drobiowego, spotkania z oficjalnymi gośćmi i 

przeprowadzenie rozmów dla zainteresowanych mediów. 
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Szata graficzna stoiska SIW na targach w Erbil. 

Obsługa stoiska prowadzona była przez członków delegacji znających język angielski i 

lokalnych pracowników znających angielski, arabski i kurdyjski (co było szczególnie 

ważne z uwagi na dominację języka kurdyjskiego w regionie). Obsługa była obecna od 

chwili rozpoczęcia targów do ich zakończenia, udzielając informacji, rozdając materiały 

informacyjne i promocyjne oraz tłumacząc w czasie rozmów handlowych. 

 

Stoisko SIW w chwili rozpoczęcia targów. 
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Praca obsługi stoiska 

 

Praca obsługi stoiska 

Stoisko było licznie odwiedzane przez firmy zainteresowane współpracą z Polską w 

zakresie importu polskiego mięsa drobiowego. Warto wspomnieć o wizytach zarządów i 

przedstawicieli znanych w Kurdystanie firm, takich jak K.H. Company (Bashar M. Agha 
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Goran), Vano Group ( Salah Bakir), Bareza (Ako M. Fatih), Bankmed (Robel Ibrahimi), 

National Bank of Iraq ( Anas Ali Jafar), Redyar (Rawas Ibrahim) i inne.  

Udział polskich producentów mięsa drobiowego w targach w Erbilu miał duże znaczenie 

dla promocji polskiego mięsa drobiowego jak i polskich produktów w ogóle i wzbudził 

duże zainteresowanie kurdyjskich mediów, których przedstawiciele odwiedzili 

kilkakrotnie stoisko SIW . W konsekwencji pojawiły się relacje w radiu i TV Rudaw oraz 

przeprowadzone zostały wywiady z kierownictwem polskiej grupy, Dyrektorem 

Generalnym Stowarzyszenia  Krzysztofem Łuczakiem. 

W czasie targów doszło do spotkania delegacji SIW z premierem Kurdystanu Masrour 

Masoud Mustafą Barzanim oraz kilku spotkań z innymi przedstawicielami władz 

Kurdystanu odwiedzającymi polskie stoisko, m.in. dyrektorem Elham Jadaan Obaid z 

rządowej Agencji Inwestycji. 

 

Spotkanie z Premierem Kurdystanu w czasie wizyty w stoisku SIW. 

W czasie pobytu polskiej delegacji doszło także do spotkania i rozmowy w siedzibie 

ministerstwa z Panią Begard Dlshad Shukralla, Ministrem Rolnictwa i Zasobów 

Wodnych Kurdystanu. W czasie spotkania członkowie delegacji SIW przedstawili 

możliwości  produkcyjne polskich producentów mięsa drobiowego i odpowiedzieli na 

wiele pytań dotyczących produkcji i handlu drobiem i jakości polskiego mięsa 

drobiowego oraz podkreślili chęć strony polskiej do eksportu mięsa do Kurdystanu.  
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Spotkanie z Minister Rolnictwa Begard Dlshad Shukralla, 

Polscy producenci mieli możliwość przedstawienia swoich możliwości produkcyjnych i 

eksportowych oraz poinformowania partnerów kurdyjskich o stosowanych 

technologiach, w pełni zgodnych z najwyższymi standardami zdrowotnymi Unii 

Europejskiej.  Pani Minister przekazała uczestnikom spotkania informacje o sytuacji 

rolnictwa w Kurdystanie i warunkach współpracy z przedsiębiorcami i rządem regionu 

w zakresie importu mięsa drobiowego. Zapewniła także o przychylnym stosunku władz 

kurdyjskich dla rozwoju wzajemnych relacji z polskimi rolnikami i producentami 

żywności. Z inicjatywy Pani Minister doszło także do spotkania delegacji SIW z 

reprezentantami stowarzyszeń  importerów i producentów drobiu Kurdystanu 

zainteresowanych współpracą z Polską, w tym z kierownictwem największej firmy 

produkcyjno-importowej w sektorze drobiarskim Kurdystanu, Kozar Company, 

kierownictwem firm Vano Group, Iraq Feed Company i przedstawicielami Ministerstwa 

Rolnictwa i Zasobów Wodnych. Spotkanie zorganizowano w siedzibie ministerstwa, z 

udziałem urzędników w randze dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za 

import żywności i produkcję mięsną. 
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7. Podsumowanie 

Udział Stowarzyszenia Innowatorów Wsi w 13 Targach w Erbil należy ocenić 

jednoznacznie pozytywnie. Oprócz znaczenia handlowego dla bezpośrednich 

uczestników, udział ten miał poważne znaczenie promocyjne dla polskich produktów 

spożywczych, a w szczególności mięsa drobiowego, co podkreśliła w czasie wizyty na 

stoisku SIW Ambasador RP Iraku, Pani Beata Pęksa.

 

Na stoisku SIW. Pani Beata Pęksa Ambasador RP w Iraku i Konsul RP w Erbil Dominik Musiał. 

Wydaje się, że polscy producenci mięsa drobiowego mają realne szanse eksportu na 

rynek Kurdystanu (tak jak i całego Iraku, dla którego Kurdystan pełni rolę źródła dostaw 

żywności). Rynek autonomii nie jest wielki ale rozwija się z uwagi na rosnącą liczbę 

konsumentów i zwiększanie się ich siły nabywczej, polskie mięso może skutecznie 

wyeliminować konkurencję w imporcie do Kurdystanu zwracając w promocji uwagę na 

jakość produktu, różnorodność oferty i atrakcyjną cenę. Kurdystan może stać się 

pomostem do handlu z innymi krajami w rejonie Kaukazu, Bliskiego Wschodu i Azji 

Południowej a już obecnie jest dogodnym miejscem do handlu z krajami Zatoki Perskiej, 

Iranem i Turcją. Istnieje możliwość wejścia na rynek równolegle do rozpoczynającej się 

już budowy lokalnych sieci handlowych i międzynarodowych sieci supermarketów. W 
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Kurdystanie rośnie zapotrzebowanie na produkty drobiowe dla gastronomii a 

konkurencja ze strony producentów lokalnych nie jest wielka. Przepisy dotyczące 

importu i sprzedaży żywności chronią wprawdzie producentów lokalnych ale nie 

stanowią znaczących przeszkód w eksporcie na rynek Kurdystanu. 

 

Szanse/Możliwości Zagrożenia/Ograniczenia 

Rosnąca liczba ludności regionu ,rosnące 

zapotrzebowanie na produkty 

żywnościowe z importu 

Zagrożenie konfliktem zbrojnym i 

niestabilnością polityczną, trudności w 

identyfikacji lokalnych importerów 

nadających się do współpracy, trudności 

w transporcie 

Żywność z Polski ma stosunkowo dobrą 

opinię głównie dzięki pochodzeniu z 

kraju należącego do UE i zachowaniu 

standardów UE 

Brakuje informacji o polskich produktach 

żywnościowych, ich dobrej jakości, 

systemach certyfikacji, itd. Brak w tym 

zakresie stałej współpracy z mediami w 

regionie 

Rozwijająca się infrastruktura handlu, 

poprawa systemów dystrybucji, 

większość importerów może 

porozumiewać się w języku angielskim  

Dochody ludności przeciętnie nie są 

wielkie co stwarza trudności w imporcie 

produktów wysoko przetworzonych i 

droższych 

Nie ma znaczących zagrożeń związanych 

z procedurami celnymi i 

administracyjnymi, import do Kurdystanu 

jest uproszczony w stosunku do 

przepisów federalnych Iraku 

Wymagania konsumenckie wymuszają 

wysoką jakość przy niskich cenach 

Istnieje wiele punktów sprzedaży drobiu i 

rozwijają się większe sieci dystrybucyjne, 

przyzwyczajenia konsumenckie sprzyjają 

rozwojowi konsumpcji mięsa drobiowego 

Nie ma zbyt wielu dobrze rozwiniętych 

sieci handlowych i gastronomicznych, 

liczba supermarketów nie jest wielka 

 

Warszawa, październik 2019. 

Sporządził: Dr Andrzej Filipowicz 

     
 

 


