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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας- Α.2 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Επιφάνεια 438.317 τ.Χ. 

Πληθυσμός 40.194.216 ( 2018 εκτ.) 

Πυκνότητα 82,7  κατ. ανά τ.χ. 

Μορφολογία 
κυρίως ευρείες πεδιάδες,  ελώδεις εκτάσεις  στον νότο,  βουνά κατά μήκος 
των συνόρων με το Ιράν και την Τουρκία 

Πρωτεύουσα Βαγδάτη (9.500.000 κατ.) 

Μεγαλύτερες πόλεις 
Βασόρα (2.300.000),  Μοσούλη (2.000.000), Ερμπίλ (1.100.000), Κερκούκ 
(1.100.000) 

Πολίτευμα Ομοσπονδιακή Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

Διοικητικό σύστημα 18 περιφέρειες (Μουχάφαζα)  

Κλίμα 

κυρίως έρημος, ήπιος έως ψυχρός χειμώνας, ξηρό, ζεστό, θέρος.  Στις 
βόρειες ορεινές περιοχές: κρύος χειμώνας με χιονοπτώσεις που προκαλούν 
πλημμύρες στο κεντρικό και νότιο Ιράκ κατά την Ανοιξη  

Γλώσσα 

Αραβικά(επίσημη), κουρδικά (επίσημη).  Τουρκμενικά, νεό-αραμαικά, και 
αρμενικά είναι επίσημες γλώσσες στις περιοχές όπου οι ομιλούντες 
αποτελούν πλειοψηφία του πληθυσμού 

Θρησκεία 
Μουσουλμάνοι  95-98% (Σιίτες 64-69%, Σουνίτες  29-34%), Χριστιανοί 1% 
(Χαλδαίοι, Συρορθόδοξοι, προτεστάντες), Λοιποί 1-4% (2015 εκτ.) 

Εθνική σύνθεση 
Αραβες 75-80%, Κούρδοι 15-20%, Λοιποί 5% (Τουρκμένοι, Γεζίντι, Ασσύριοι, 
Σαμπάκ, Σαβαίοι, Μανταίοι κα) 

Αλφαβητισμός 
78% (άνδρες :85,7%, γυναίκες: 73,7%) 

Νόμισμα Δηνάριο Ιράκ  (IQD)  

Ισοτιμία 1 ευρώ: 1.340 δηνάρια , 1 δολάριο: 1.193 δηνάρια (Απρ.2019) 

Ζώνη ώρας 
GMT +3  Κατά την εφαρμογή της θερινής ώρας, δεν υπάρχει διαφορά με την 
Ελλάδα 

Εθνικοί επέτειοι 
Ημέρα Ανεξαρτησίας , 3 Οκτωβρίου (1932), Ημέρα της Δημοκρατίας, 14 
Ιουλίου (1958), Απελευθέρωση Βαγδάτης (9 Απριλίου)  

Εθνικές αργίες στο Κουρδιστάν  21 Μαρτίου Νεουρόζ , 5 και 11 Μαρτίου 

Θρησκευτικές αργίες  

Οι ισλαμικές αργίες βασίζονται στο σεληνιακό ημερολόγιο και ποικίλουν από 
έτος σε έτος: ισλαμικό νέο έτος, Γενέθλια Προφήτη, Αιντ αλ Φιτρ, Αιντ αλ 
Αντχα. Επίσης οι σιιτικές αργίες Ασουρα, ημέρα μαρτυρίου Αλή και ημέρα 
μαρτυρίου  Ιμάμη Κάζεμ  
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Α.3 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς 

 

  2017 2018 

ΑΕΠ (δις €) 170 196 

ΑΕΠ ετήσια αύξηση (%) -2,1      1,5 

ΑΕΠ κατά κεφαλή (€) 4.832   4.906 

Πληθωρισµός (ετήσιος µ.ο. %) 0.1 2 

Εισαγωγές ( €δισ.)   30,5 30,1 

Εξαγωγές (€  δισ.) 56,9 76,2 

Εµπορικό ισοζύγιο (€  δισ.) 26,4 46,1 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (%ΑΕΠ)  2,3       6,9 

Ελλειμμα προϋπολογισμού  (% ΑΕΠ) -4,2 
 

Συναλλαγµατικά αποθέµατα ($ δισ.) 45,36 48,88 

Άµεσες ξένες επενδύσεις ($ δισ.) 26,63   

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 59,7 
 

Εξωτερικό χρέος  (δισ $)  73,2 
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο 

 

Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών 

 

Ανώνυμη  εταιρεία  (Joint stock company) 

Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων μιας ανώνυμης εταιρείας είναι πέντε άτομα. Οι μέτοχοι  είναι 

υπεύθυνοι για το χρέος της εταιρείας στο βαθμό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. 

 

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης- Limited liability company (LLC) 

Μια ΕΠΕ  μπορεί να συσταθεί από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι εταίροι είναι υπεύθυνοι 

για το χρέος της εταιρείας στην έκταση της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής τους . Η 

γενική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση είναι 1.000.000 IQD (περίπου US $ 850), με εξαιρέσεις 

για ορισμένες εταιρείες όπως οι κατασκευαστικές  κ.α. 

 

Joint liability company 

Απαιτεί τουλάχιστον δύο μετόχους. Οι εταίροι αναλαμβάνουν από κοινού προσωπική και 

απεριόριστη ευθύνη. 

 

 Ατομική  επιχείρηση ( Sole owner enterprise) 

Αποτελείται από ένα άτομο. Ο κάτοχός της αναλαμβάνει προσωπική και απεριόριστη 

ευθύνη. 

 

 

Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας 

 

[ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και υπολογισμός κόστους για κάθε έναν από τους 

προαναφερθέντες τύπους εταιρειών] 

- Ισχύει μόνο για τις γυναίκες:  Εγκριση του συζύγου για να φύγει από το σπίτι 

- Καταχώρηση επωνυμία εταιρείας στο Εμπορικό Επιμελητήριο  

- Καταχώρηση επωνυμία εταιρείας στην Ομοσπονδία Εμπορικών Επιμελητηρίων 

- Μίσθωση δικηγόρου για την κατάρτιση καταστατικού 

- Κατάθεση αρχικού κεφαλαίου σε εμπορική τράπεζα  

- Αίτηση εγγραφής στο μητρώο εταιρειών 

- Εκδοση πιστοποιητικού εγγραφής 

- Σφραγίδα εταιρείας 

- Καταχώρηση εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση 

Σύνολο:  26 εργάσιμων ημερών . Κόστος 2.400.000 ιρακινά δηνάρια  
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Β.1.3 Καθεστώς αδειοδοτήσεων1 

 

[Προαιρετική συμπλήρωση αναλόγως του αν υπάρχει στη νομοθεσία ειδική πρόβλεψη] 

 

Β.1.4 Σήμανση / πιστοποίηση προϊόντων (ετικέτες, πιστοποιήσεις) 

 

Πρότυπα και σήμανση: Ο κεντρικός οργανισμός τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου του 

Υπουργείου Σχεδιασμού (COSQC) είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή προτύπων για τα 

εισαγόμενα προϊόντα και ενεργεί ως σύμβουλος για θέματα ελέγχου ποιότητας και 

τυποποίησης για τα υπουργεία και τις κρατικές εταιρείες. 

 

Το φορτίο που μετακινείται στο Ιράκ θα πρέπει να σταθεροποιηθεί, να ασφαλιστεί και κατά 

προτίμηση να καλύπτεται πλήρως το περιεχόμενο. 

  

Η σήμανση σε κουτιά ή κιβώτια πρέπει να είναι ευκρινής πάνω στο κιβώτιο ή τα κιβώτια με 

μελάνι ή βαφή αντί για αφαιρούμενες ετικέτες. Η χώρα προέλευσης πρέπει  να αναγράφεται 

σαφώς.  

  

Η ημερομηνία κατασκευής και η λήξη των κονσερβοποιημένων και διατηρημένων ειδών 

διατροφής πρέπει να ευκρινώς τυπωμένα στην συσκευασία. 

  

Το περιεχόμενο των φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να είναι ευκρινώς τυπωμένο στη 

συσκευασία. Η σήμανση των φυτοφαρμάκων πρέπει να είναι στα αραβικά και στα αγγλικά. 

  

Οι τοπικοί επιχειρηματίες μπορούν να εισάγουν προϊόντα όταν συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις  σήμανσης που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Προτύπων και Προδιαγραφών ή 

από το αρμόδιο υπουργείο. 

 

Β.1.5 Τιμολόγηση2 

 

Η ποικιλία των τοπικών και ξένων προϊόντων στην ιρακινή αγορά είναι σχετικά περιορισμένη. 

Οι τοπικοί διανομείς διεθνών προϊόντων συχνά προβαίνουν σε προωθητικές ενέργειες για να 

προσελκύσουν καταναλωτές και να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς, αλλά γενικά μόνο οι 

μεγαλύτεροι παίκτες το κάνουν αυτό. Οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να συνεργαστούν στενά 

με τον τοπικό τους διανομέα για να καθορίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές τιμολόγησης. 

Δεν υπάρχει ΦΠΑ ή φόρος επί των πωλήσεων στο Ιράκ. Ο μέσος δασμός σε εισαγώμενα 

τρόφιμα είναι περίπου 10-20%. Οι τιμές τροφίμων λιανικής είναι γενικά 25-30% υψηλότερες 

από τις τιμές εισαγωγής. 

 

 

 

                                                           
1
 Προαιρετική συμπλήρωση αναλόγως του αν υπάρχει στη νομοθεσία ειδική πρόβλεψη 

2
 Ομοίως ως ανωτέρω 
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Β.1.6 Τελωνειακή νομοθεσία (Διαδικασία – Αρχές) 

 

Τελωνεία : Απαιτούνται επιθεωρήσεις πριν από την εισαγωγή εισαγόμενων εμπορευμάτων. 

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 54 του 1979 (άρθρο 3 / ρήτρα 8) που εξουσιοδοτεί τον 

Οργανισμό Τυποποίησης και Ελέγχου Ποιότητας (COSQC) να διεξάγει δοκιμές, αναλύσεις, 

επιθεωρήσεις και ποιοτικό έλεγχο είτε απευθείας είτε μέσω διαπιστευμένων εργαστηρίων 

  

Το πρόγραμμα επιθεώρησης δρομολογείται από την COSQC με σκοπό την προστασία των 

καταναλωτών, των παραγωγών, του περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας και της 

εθνικής οικονομίας από χρησιμοποίηση υποβαθμισμένων προϊόντων καθώς και τον 

περιορισμό εισαγωγής προβληματικών και πλαστών προϊόντων.  

 

Η διαδικασία συμμόρφωσης με το COSQC: 

 

 Ο εξαγωγέας θα υποβάλει σε μία εκ των δύο εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες 

επιθεώρησης τα ακόλουθα έγγραφα για την έναρξη της διαδικασίας: 

  

•Αίτηση για πιστοποίηση (αναφέροντας το σημείο εισόδου στο Ιράκ)  

• Pro forma invoice 

•  Πιστωτική επιστολή (όπου ισχύει) 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά ποιότητας, εκθέσεις 

αναλύσεων  κλπ.) 

 • Πιστοποιητικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας (ISO 9000 , ISO 22000, 

ISO / TS 16949 κ.λπ.) 

  

Μία από τις δύο εταιρείες θα επαληθεύσει την συμβατότητα των εγγράφων / αγαθών με τα 

ισχύοντα Ιρακινά Πρότυπα και Τεχνικές Απαιτήσεις. Η εταιρεία επιθεώρησης θα οργανώσει 

επίσης, ανάλογα με το σύστημα πιστοποίησης, την φυσική επιθεώρηση του φορτίου και, αν 

χρειαστεί, θα λάβει δείγματα για δοκιμές. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής 

επιθεώρησης, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ο εξαγωγέας θα παράσχει το τελικό τιμολόγιο 

και το έγγραφο μεταφοράς (BL, AWB κ.λπ.) για να επιτρέψει την έκδοση του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης (CoC). Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης είναι ένα απαραίτητο έγγραφο για 

την εισαγωγή αγαθών στο Ιράκ και για την εκκαθάριση αγαθών μέσω του Τελωνείου. Η 

εταιρεία επιθεώρησης θα πραγματοποιήσει επαλήθευση στο σημείο διέλευσης των 

συνόρων στο Ιράκ για την εξακρίβωση της ταυτότητας του CoC, για τον έλεγχο της 

κατάστασης του φορτίου, την αντιστοιχία μεταξύ του CoC και της πιστοποιητικών  

εισαγωγής και θα ελέγξει επιτόπου τις συσκευασίες ή τα εμπορεύματα κάθε φορά που τα 

τελωνεία ανοίγουν ένα container. 

 

Οι τελωνειακές διαδικασίες για εμπορεύματα που εισάγονται στην Περιφέρεια  Κουρδιστάν 

διαφέρουν από το υπόλοιπο Ιράκ. Ειδικότερα, δεν απαιτείται προκαταρκτικός έλεγχος. Λόγω 

του χαμηλότερου κόστους, των λιγότερων γραφειοκρατικών εμποδίων και των ευκολότερων 
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διαδικασιών επεξεργασίας στους ελεγχόμενους από την Κυβέρνηση Περιφέρειας Κουρδιστάν   

μεθοριακών διόδων, πολλές εταιρείες επιλέγουν να εισάγουν στο Ιράκ μέσω της Περιφέρειας 

Κουρδιστάν. Η τελωνειακή εκκαθάριση αγαθών στην διέλευση με την Τουρκία είναι γενικά 

διαδικασία μιας έως δύο ημερών. 

 

Β.1.7 Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών 

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν στο Ιράκ πρέπει να συμμορφώνονται με τους 

τελωνειακούς κανονισμούς του Ιράκ Τα ακόλουθα τελωνειακά έγγραφα απαιτούνται για τις 

εισαγωγές σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 23 (1984) και περιγράφονται στον δικτυακό τόπο του 

Ιρακινικού Κέντρου Πληροφοριών Εμπορίου (http://www.iraqitic.com/): 

  

• Έντυπο Τελωνειακής Δήλωσης 

•Εμπορικό τιμολόγιο εγκεκριμένο από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή 

οποιαδήποτε άλλη αρχή αποδεκτή από την τελωνειακή διοίκηση και επικυρωμένο από τις 

αρμόδιες Αρχές (τα έγγραφα πρέπει να περιέχουν πραγματικές υπογραφές, καθώς οι 

ψηφιακές υπογραφές δεν αναγνωρίζονται από τα τελωνεία του Ιράκ) 

• Φορτωτική  ή παρόμοιο έγγραφο  που δημιουργεί ορατή σύνδεση μεταξύ του φορτίου και 

της σύμβασης  

• Πιστοποιητικό καταγωγής, επικυρωμένο από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή 

παρόμοιο όργανο.  

• Πιστοποιητικά καταγωγής  και εμπορικό τιμολόγιο, επικυρωμένα από το Γραφείο 

Εμπορικού Ακολούθου της Πρεσβείας του Ιράκ στη χώρα προέλευσης του προϊόντος 

 

Απαγόρευση/περιορισμοί  Εισαγωγών  

  

Η εισαγωγή ορισμένων ειδών απαγορεύεται ή απαιτείται ειδική έγκριση από τις ιρακινές 

αρχές. Η εισαγωγή των ακόλουθων προϊόντων απαιτεί ειδική έγκριση: σπόροι για γεωργική 

χρήση, ζώντα ζώα, χημικά και επιβλαβή υλικά, φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα που 

περιέχουν αλκοόλ, πορνογραφία και αρχαιολογικά έργα τέχνης. 

  

Το Υπουργείο Γεωργίας ασκεί ελέγχους σε όλα τα γεωργικά προϊόντα και ζώντα ζώα και 

εκδίδει πιστοποιητικά υγείας για τα ζώα. Το Υπουργείο Υγείας επιθεωρεί και εκδίδει 

πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου για τα παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής.  

 

Β.1.8 Εξασφάλιση πιστώσεων 

 

Η χρηματοδότηση έργων (project finance) στο Ιράκ παραμένει σχετικά περιορισμένη. Η 

Κυβέρνηση του Ιράκ, ως κύριος εμπορικός εταίρος, βασίζεται σε συναλλαγές με μετρητά 

μέσω προβλέψεων του προϋπολογισμού για χρηματοδότηση έργων των υπουργείων. Τα 

υπουργεία είναι υπεύθυνα για την χρηματοδότηση έργων υποδομής. Ωστόσο, η έλλειψη 

προϋποθέσεων για χρηματοδότηση, όπως οι κρατικές εγγυήσεις και η εγγύηση ασφάλειας, 

συνεχίζουν να εμποδίζουν τυχόν συμφωνίες με ιδιώτες  δανειστές, οργανισμούς εξαγωγικών 

πιστώσεων και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
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Β.1.9 Καθεστώς ιδιοκτησίας 

  

 Ακίνητη περιουσία 

Από το 2009, ο ιρακινός νόμος επιτρέπει στους ξένους να κατέχουν γη. Ο  τροποποιημένος 

επενδυτικός νόμος 2015 επιτρέπει σε ξένους υπηκόους να κατέχουν γη με σκοπό την 

ανάπτυξη οικιστικών προγραμμάτων. Επιτρέπει επίσης στους ξένους επενδυτές να κατέχουν 

γη για βιομηχανικά έργα αν έχουν ιρακινό εταίρο. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται στους 

αλλοδαπούς επενδυτές να νοικιάζουν ή να εκμισθώνουν γη για περίοδο έως 50 ετη, με 

δυνατότητα ανανέωσης. Νεώτεροι κανονισμοί επιτρέπουν στους επενδυτές να λαμβάνουν 

δωρεάν γη για οικιστικά έργα με την προϋπόθεση ότι η αξία της γης δεν συμπεριλαμβάνεται 

στην τιμή πώλησης. Το διάταγμα απαιτεί από το Τμήμα Ακινήτων να ανακαλέσει την εγγραφή 

της γης από εγχώριους ή ξένους επενδυτές που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις της 

συμφωνίας. 

 

Για εμπορικά επενδυτικά σχέδια που δεν αφορούν κατοικίες - συμπεριλαμβανομένων έργων 

στους τομείς γεωργίας, υπηρεσιών, τουρισμού, εμπορίου και βιομηχανίας- το διάταγμα 

επιτρέπει τη μίσθωση κρατικής γης, αλλά όχι την αποκλειστική ιδιοκτησία. Οι όροι και η 

διάρκεια αυτών των μισθώσεων διαφέρουν, ανάλογα με το είδος του έργου και την 

συμφωνία των μερών. Η γη για μη οικιστικά έργα μπορεί να εκμισθωθεί χωρίς αρχική 

προκαταβολή και η αποζημίωση θα είναι  είτε  ένα ποσοστό των εσόδων προ φόρων είτε 

ένα συγκεκριμένο ποσοστό του "επιδόματος ενοικίου" για τη γη. Αυτά τα μικρότερα ποσοστά 

του επιτοκίου "επιδόματος ενοικίου", που κυμαίνονται από ένα έως 25%, αντιπροσωπεύουν 

σημαντικές μειώσεις ενοικίων για μισθωμένες εκτάσεις, όπως καθορίζονται στο διάταγμα 

ανάλογα με το είδος του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Στην Περιφέρεια Κουρδιστάν, η ξένη ιδιοκτησία γης επιτρέπεται βάσει του νόμου του 

2006/αρθ.4. Ο Επενδυτικός Οργανισμός Περιφέρειας Κουρδιστάν χορήγησε αρχικά 

περισσότερες από τις μισές άδειες επενδύσεων σε έργα στέγασης, αν και η έλλειψη σαφούς 

τομεακής στρατηγικής και η κερδοσκοπία σε στεγαστικά ακίνητα ώθησαν το συμβούλιο να 

παγώσει όλες τις νέες άδειες επενδύσεων που εκδόθηκαν στον τομέα στα μέσα του 2012. Οι 

άδειες επενδύσεων που περιλαμβάνουν ιδιοκτησία γης είναι πιο πιθανό να εκδοθούν σε 

τομείς  προτεραιότητας που είναι η γεωργία, η βιομηχανία και ο τουρισμός. Ωστόσο, θέματα 

σχετικά με την έγκαιρη μεταβίβαση τίτλου γης μερικές φορές δημιουργούν καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση των έργων. 

Στο Ιράκ υπάρχει εθνικό σύστημα μητρώου υποθηκών. Ωστόσο, τα ενυπόθηκα δάνεια δεν 

συνηθίζονται . 

 

Β.1.10 Εργασιακό καθεστώς 

Aπο τον Φεβρουάριο 2016 το Ιράκ εφαρμόζει τον εργατικό νόμο αριθ. 37 ο οποίος επιτρέπει 

τη συλλογική διαπραγμάτευση, περιορίζει περαιτέρω την παιδική εργασία και παρέχει 

προστασία κατά των διακρίσεων και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Ο 

νόμος κατοχυρώνει επίσης το δικαίωμα απεργίας που απαγορεύτηκε το 1987. 
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Σύμφωνα με το τροποποιημένο επενδυτικό νόμο του 2015, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι 

μπορούν να προσληφθούν σε επενδυτικά έργα ενώ προτεραιότητα έχουν οι ιρακινοί 

εργαζόμενοι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Επενδύσεων αριθ. 2 του 2009, 

τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων ενός επενδυτικού σχεδίου πρέπει να είναι Ιρακινοί 

υπήκοοι. Οι διεθνείς εταιρείες ισχυρίζονται ότι η χώρα στερείται εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού απαραίτητο για την λειτουργία της επιχείρησης γεγονός που μπορεί να αποτελέσει 

τροχοπέδη για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης.  

Στην Περιφέρεια Κουρδιστάν, ενθαρρύνεται η πρόσληψη τοπικού προσωπικού, ωστόσο δεν 

υπάρχει σαφής οδηγία ή  διάταξη νόμου που να την επιβάλει. Στο Κουρδιστάν οι ξένοι 

υπάλληλοι πρέπει να αποκτήσουν άδεια ασφαλείας (security clearance )που εκδίδεται από 

το υπουργείο Εσωτερικών, ιατρική έγκριση που περιλαμβάνει εξέταση για HIV και άδεια 

εργασίας που εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πριν 

υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής που απαιτείται για νόμιμη απασχόληση. Ορισμένες 

ξένες εταιρείες ανέφεραν καθυστερήσεις στην απόκτηση των απαραίτητων αδειών 

παραμονής για αλλοδαπούς εργαζόμενους. Απαιτούνται πρόσθετες εγκρίσεις προκειμένου 

να διοριστούν αλλοδαποί ως διαχειριστές αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. 

Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση εισόδου στις ιρακινές 

πρεσβείες ή σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της Εθνικής Επιτροπής Επενδύσεων. Σε άλλες 

περιπτώσεις, οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν επιστολές έγκρισης 

θεώρησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι επιστολές έγκρισης των θεωρήσεων 

επιτρέπουν στους επενδυτές να λάβουν θεώρηση κατά την άφιξή τους από υπαλλήλους του 

Υπουργείου Εσωτερικών στα αεροδρόμια του Ιράκ. Οι επενδυτές πρέπει να «υποστηρίζονται»  

από κάποια κυβερνητική Υπηρεσία του Ιράκ και να έχουν λάβει επίσημη πρόσκληση, 

εγκεκριμένη από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την εν λόγω Υπηρεσία. Η απόκτηση 

θεωρήσεων για τους ξένους εργολάβους διαρκεί αρκετούς μήνες και οι καταγγελίες περί 

διαφθοράς είναι συνηθισμένες. Όλοι οι επισκέπτες και οι νέοι κάτοικοι στο Ιράκ, εκτός από 

αυτούς που ταξιδεύουν με τουριστική βίζα, πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις  HIV και να 

ολοκληρώσουν τη διαδικασία για άδεια παραμονής εντός 15 ημερών από την άφιξή τους 

ειδάλλως επιβάλλονται πρόστιμα.  

Το Ιράκ έχει υψηλό ποσοστό ανεργίας, σημαντική παραοικονομία και μεγάλο αριθμό 

ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Οι εγχώριοι και ξένοι επενδυτές αναφέρουν συχνά την 

έλλειψη ειδικευμένου ιρακινού εργατικού δυναμικού ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια 

για πραγματοποίηση επενδύσεων στην χώρα Η πολιτική αστάθεια και η βία οδήγησαν 

πολλούς Ιρακινούς με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο να εγκαταλείψουν τη χώρα τα τελευταία 

χρόνια. Παρόλο που η εκστρατεία της Ιρακινής κυβέρνησης για την ήττα του ISIS 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τέλη του 2017, πολλοί Ιρακινοί παραμένουν εκτοπισμένοι, οι 

περισσότεροι χωρίς πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 0ι εσωτερικά εκτοπισμένοι είναι 

ευάλωτοι στην οικονομική εκμετάλλευση. 

H  Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά το ποσοστό ανεργίας στο 14,8% (2017) . Το 2015, το UNDP 

ανέφερε ότι η ανεργία των ιρακινών νέων με ανώτερη εκπαίδευση ήταν υψηλότερη από τον 

εθνικό μέσο όρο ανεργίας των νέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του UNDP από το 2014, το 

Δημόσιο απασχολούσε το 40% του εργατικού δυναμικού (45% στις αστικές περιοχές και 28% 

στις αγροτικές περιοχές). Η απασχόληση στον γεωργικό τομέα αντιπροσώπευε το 23,4% του 

συνόλου των εργαζομένων και η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών αντιπροσώπευε 

το 58,3% της συνολικής απασχόλησης. Καίτοι ο πετρελαϊκός τομέας αντιπροσωπεύει το 65% 
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του ΑΕΠ του Ιράκ και άνω του 90% των κρατικών εσόδων, απασχολεί μόνο το 1% του 

συνολικού εργατικού δυναμικού. 

Οι ξένοι επενδυτές τείνουν να βασίζονται σε ξένους εργαζόμενους. Σύμφωνα με το 

τροποποιημένο Επενδυτικό Νόμο του  2015, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι μπορούν να 

προσληφθούν σε επενδυτικά σχέδια, όταν χρειαστεί, ενώ προτεραιότητα δίνεται στους 

ιρακινούς εργαζόμενους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Επενδύσεων αριθ. 2 

του 2009, τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων ενός επενδυτικού σχεδίου πρέπει να είναι 

Ιρακινοί υπήκοοι 

Στην Περιφέρεια Κουρδιστάν, ενθαρρύνεται μεν η πρόσληψη τοπικού προσωπικού αλλά δεν 

υφίσταται σχετικός νόμος ή οδηγία από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

που να υποχρεώνει. Οι αλλοδαποί υπάλληλοι πρέπει να λάβουν άδεια ασφαλείας που 

εκδίδεται από το υπουργείο Εσωτερικών της Περιφερειακής Κυβέρνησης Κουρδιστάν και 

άδεια εργασίας που εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πριν 

υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής η οποία απαιτείται για νόμιμη απασχόληση.  

Το ιρακινό Σύνταγμα ορίζει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της 

συμμετοχής σε συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις. Το Ιράκ συμμετέχει στις συμβάσεις της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  σχετικά με την απασχόληση των νέων, 

συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας. Ο ιρακινός εργατικός νόμος ρυθμίζει επίσης 

τις συνθήκες εργασίας και απαγορεύει κάθε μορφή καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας.  

Τον Φεβρουάριο του 2016, η Κυβέρνηση του Ιράκ πέρασε έναν νέο εργατικό νόμο που 

συντάχθηκε με τη βοήθεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σύμφωνα  με τα 

ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Ο εργατικός νόμος αριθ. 37 επιτρέπει τη συλλογική 

διαπραγμάτευση, περιορίζει περαιτέρω την παιδική εργασία και παρέχει βελτιωμένη 

προστασία κατά των διακρίσεων στην εργασία. Για πρώτη φορά, ο εργατικός νόμος 

αντιμετωπίζει τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και παρέχει προστασία εναντίον 

αυτής. Ο νόμος κατοχυρώνει επίσης το δικαίωμα απεργίας που απαγορεύεται από το 1987 

Ο νέος εργατικός νόμος δεν εφαρμόστηκε στην Περιφέρεια Κουρδιστάν όπου εξακολουθεί 

να ισχύει ο προηγούμενος εργατικός νόμος του 1987. Η τοπική Κυβέρνηση τον Μαρτίου 2018 

αναθεώρησε τα μέτρα  λιτότητας που θεσπίστηκαν το 2015, ώστε εφεξής κανείς δημόσιος 

υπάλληλος δεν υφίσταται μείωση άνω του 30% του μισθού του και οι εργαζόμενοι με τις 

χαμηλότερες αποδοχές θα πληρώνονταν πλήρως τους μισθούς τους. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  καθορίζει τον ελάχιστο μηνιαίο μισθό 

για τους ανειδίκευτους εργαζόμενους. Ο ιδιωτικός τομέας ορίζει τα ύψος των μισθών μέσω 

συμβάσεων και οι δημόσιες αρχές για όσους εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Το Συμβούλιο 

των Υπουργών ενέκρινε αλλαγές στη μισθολογική κλίμακα του δημόσιου τομέα, η οποία 

τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015, με στόχο να μειωθεί το χάσμα των αμοιβών μεταξύ 

εργαζομένων χαμηλού και υψηλού επιπέδου. Επίσης μειώθηκαν οι μισθολογικές ανισότητες 

μεταξύ των  υπουργείων και καταργήθηκαν οι επιπλέον μισθοί για τους εργαζόμενους στη 

Διεθνή Ζώνη της Βαγδάτης. Σύμφωνα με το ιρακινό νόμο, όλοι οι εργοδότες πρέπει να 

παρέχουν επίδομα μεταφοράς, στέγασης και διατροφής για κάθε εργαζόμενο χωρίς ο 

νόμος να καθορίζει συγκεκριμένο ποσό. Τον Δεκέμβριο του 2013, η Κυβέρνηση ξεκίνησε ένα 

πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλειας για να βοηθήσει τους ανέργους και τα άτομα με 
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αναπηρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση. Τον 

Απρίλιο του 2018, το πρόγραμμα κάλυπτε περίπου 4 εκατομμύρια άτομα. 

 

Β.2 Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά του Ιράκ 

 

Β.2.1 Συνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς 

 

Ένας εμπορικός αντιπρόσωπος στο Ιράκ μπορεί να είναι σύμβουλος, μεσίτης, διανομέας ή 

οποιοσδήποτε άλλος τύπος αντιπροσώπου για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή οντότητα. 

Δεν υπάρχει διαφορετική μεταχείριση βάσει του δικαίου του Ιράκ μεταξύ πράκτορα (ο οποίος 

ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του κύριου και του τελικού πελάτη του έναντι προμήθειας, 

αλλά όπου ο κύριος εντολέας παραμένει υπόχρεος στον τελικό πελάτη) και διανομέα (ο 

οποίος ενεργεί για δικό του λογαριασμό και φέρει την ευθύνη έναντι του τελικού πελάτη και ο 

οποίος επιβάλλει προσαύξηση στην τιμή του εντολέα). 

  

Ο ιρακινός νόμος δεν απαιτεί από αλλοδαπή οντότητα να ορίσει έναν εμπορικό 

αντιπρόσωπο για την εισαγωγή αγαθών στο Ιράκ. Ως εκ τούτου, είναι δυνατό αλλοδαπός 

επιχειρηματίας να προβεί να επιλέξει τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων του, 

συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ενός μη ιρακινού. Εντούτοις, συνιστάται η 

χρησιμοποίηση τοπικού αντιπροσώπου για συμμετοχή σε κρατικούς διαγωνισμούς.  Η 

ρύθμιση αυτή διαφέρει από τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου η εισαγωγή 

αγαθών οφείλει να γίνει μέσω τοπικού εμπορικού αντιπροσώπου. 

 

Εάν αλλοδαπός παραγωγός που επιθυμεί να διανείμει τα προϊόντα του στο Ιράκ (χωρίς να 

διαθέτει νομική οντότητα στη χώρα), θα πρέπει να διορίσει έναν ή περισσότερους 

εμπορικούς αντιπροσώπους. Τούτο δεν ισχύει στην Περιφέρεια Κουρδιστάν. Οι εν λόγω 

εμπορικοί αντιπρόσωποι πρέπει να είναι ιρακινοί υπήκοοι, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί 

όσον αφορά τον αριθμό, την γεωγραφική αποκλειστικότητα ή την διάρκεια της 

αντιπροσώπευσης, εκτός εκείνων των περιορισμών που προβλέπονται στην σύμβαση 

μεταξύ των μερών.  

 

Εγγραφή  

Απαιτείται από τον νόμο περί εμπορικών αντιπροσώπων του Ιράκ (νόμος αριθ. 51 του 2000) 

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος  πρέπει να είναι: • Ιρακινός υπήκοος. • κάτοικος στο Ιράκ. • 

τουλάχιστον 25 ετών και • μέλος του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου. 

  

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος δεν πρέπει να είναι κυβερνητικός υπάλληλος ή οποιοδήποτε 

πρόσωπο που απασχολείται σε δημόσια υπηρεσία. 

Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι πρέπει να διαθέτουν άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου (με 

ανανέωση της άδειας κάθε δύο χρόνια) και οι συμφωνίες αντιπροσώπευσης στις οποίες 

είναι συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να καταχωρούνται. 
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Προστασία εμπορικού αντιπροσώπου.  

Ο σχετικός νόμος δεν παρέχει καμία ουσιαστική προστασία για τους εμπορικούς 

αντιπροσώπους. Η θέση αυτή διαφέρει από πολλές άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, 

όπου ο νόμος παρέχει σημαντική προστασία στους αντιπροσώπους, 

συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικότητας και του ορισμού των περιπτώσεων, στις 

οποίες ο αντιπροσωπευόμενος οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στον εμπορικό 

αντιπρόσωπο, που συχνά συμπεριλαμβάνει την μη ανανέωση μιας συμφωνίας μετά την 

λήξη της.  Γενικά, ο ιρακινός νόμος αφήνει να συμφωνηθούν οι όροι της αντιπροσώπευσης 

μεταξύ του αντιπροσωπευομένου και του εμπορικού αντιπροσώπου. Δεν υπάρχουν 

σιωπηρές ρήτρες που να παρέχουν αποκλειστικότητα σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο και 

δεν υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με το ποσό της προμήθειας που δικαιούται ένας εμπορικός 

αντιπρόσωπος. Επιπλέον, δεν υπάρχουν διατάξεις για την αποζημίωση κατά την καταγγελία 

που προβλέπονται στον σχετικό  νόμο. Όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης στον 

αντιπρόσωπο, ο ιρακινός Αστικός Κώδικας (νόμος αριθ. 40 του 1951, όπως τροποποιήθηκε) 

αναφέρει μόνο ότι ένας αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον 

κύριο υπόχρεο ως αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης αντιπροσωπείας " σε 

ακατάλληλη στιγμή "και χωρίς νόμιμη αιτία 

 

Β.2.2 Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπίας/κοινοπραξίας 

 

Ιδρυση Γραφείου. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για ίδρυση γραφείου στο Ιράκ ή για 

υποβολή προσφορών για διαγωνισμούς του Δημοσίου υποχρεούνται να εγγραφούν ως 

ξένη επιχείρηση. Εάν η εταιρεία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή του 

Κουρδιστάν (IKR), θα πρέπει να εγγραφείτε στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν 

(KRG). Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε τόσο στην Περιφέρεια Κουρδιστάν όσο και στο 

υπόλοιπο Ιράκ, πρέπει να εγγραφεί στο Υπουργείο Εμπορίου του Ιράκ . 

 

Ιδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας ("Μόνο για ανάπτυξη επιχειρήσεων και έρευνα αγοράς") 

Οι ξένες εταιρείες μπορούν να  ιδρύσουν "Γραφείο Αντιπροσωπείας" ως το πρώτο βήμα για 

να εισέλθουν στην ιρακινή αγορά. Οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης είναι παρόμοιες με εκείνες που 

απαιτούνται για την ίδρυση υποκαταστήματος. Το γραφείο αντιπροσωπείας επιτρέπει στην 

ξένη εταιρεία να προβαίνει σε έρευνες αγοράς και μάρκετινγκ, αλλά δεν επιτρέπει να συνάπτει 

συμβάσεις ή να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

  

Ιδρυση Τοπικής Εταιρείας Για ίδρυση εταιρείας θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα 

έγγραφα στο μητρώο εταιρειών του Ιράκ: 

  

• αίτηση 

 • η σύμβαση της εταιρείας. 

 • δήλωση από ιρακινή τράπεζα για την κατάθεση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. και 

 • στην περίπτωση ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας (joint stock company - JSC) απαιτείται , 

έγγραφο εγγραφής υπογεγραμμένο από τους ιδρυτές της JSC και μελέτης τεχνικής και 

οικονομικής σκοπιμότητας. Τα έγγραφα πρέπει να κατατίθενται στα αραβικά εκτός από την 

περιοχή του  Κουρδιστάν, η οποία επιτρέπει την υποβολή όλων των εγγράφων στα αγγλικά. 
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Ιδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας  

Για την ίδρυση υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας, πρέπει να υποβάλλονται 

επιπλέον έγγραφα σε σχέση με τη μητρική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων:  

• του πιστοποιητικού σύστασης / εγκατάστασης της μητρικής εταιρείας, που έχει επικυρωθεί 

στην χώρα που έχει την έδρα της η μητρική εταιρεία.  

 • επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της μητρικής εταιρείας 

 • φάκελος σχετικά με τον επικεφαλής της μητρικής εταιρίας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

- εξουσιοδότηση για την ίδρυση του υποκαταστήματος ή του γραφείου,  

- συναίνεση για ίδρυση υποκαταστήματος στο Ιράκ  και 

 - τα ονόματα του (i) ανώτερου διευθυντή της εγκατάστασης στο Ιράκ, (ii) της επαφής για την 

επίδοση ή κοινοποίηση στο Ιράκ και (iii) του υπευθύνου για την κατάθεση εγγράφων στο 

Μητρώο Εταιρειών.  Απαντες πρέπει να είναι κάτοικοι στο Ιράκ. 

• Οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για το προηγούμενο λογιστικό / 

φορολογικό έτος. 

 • Αντίγραφο του διαβατηρίου του υπευθύνου για  κατάθεση εγγράφων στο Μητρώο 

Εταιρειών. και 

 • Πιστοποιήσεις που αφορούν συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους τις οποίες απαιτούν 

άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες  

  

Για επιχειρηματική δραστηριότητα αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας Κουρδιστάν, οι 

απαιτήσεις για ίδρυση υποκαταστήματος εταιρείας  είναι ελαφρώς διαφορετικές 

 

Ρόλος του μητρώου εταιρειών 

Το μητρώο εταιρειών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ίδρυση και διαρκή επίβλεψη 

εταιρειών και υποκαταστημάτων στο Ιράκ. Στις αρμοδιότητες του Μητρώου είναι και η 

έγκρισή του απαιτείται για διάφορες γραμματειακές φύσης πράξεις της εταιρείας πριν προβεί 

σε έκδοση επικυρωμένων αντίγραφων των βασικών εταιρικών εγγράφων και αποφάσεων 

που απαιτούνται για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Ιράκ. 

 

Για την ίδρυση εταιρεία στο Ιράκ, απαιτείται δήλωση (statement)  από μια ιρακινή τράπεζα 

που να πιστοποιεί την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση εμπορικής 

επιχείρησης, απαιτείται ελάχιστη κατάθεση ύψους $ 100.000. Η διαδικασία ανοίγματος 

ιρακινών τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να είναι χρονοβόρα. Για την ίδρυση εταιρείας  

στην Περιφέρεια Κουρδιστάν δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον 

όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται εντός του Κουρδιστάν. 

 

Β.2.3 Δίκτυα Διανομής 

 

Η ιρακινή αγορά προσφέρει κάπως περιορισμένες μεθόδους στις εταιρείες για διανομή των 

προϊόντων τους. Η υποδομή μεταφορών του Ιράκ είναι ανεπαρκής. Η εγχώρια βιομηχανία 

φορτοεκφόρτωσης εξυπηρετεί τις επαρχίες.  Επίσης σειρά σιδηροδρομικών συνδέσεων 

παρέχει τακτικές υπηρεσίες μεταφοράς. Οι εγχώριες αεροπορικές μεταφορές είναι 

περιορισμένες αν και επεκτείνονται.  Ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς επαρχιών 
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για ανάπτυξη  τοπικών αερολιμένων, εστιάζουν περισσότερο στις επιβατικές μεταφορές 

παρά στις εμπορευματικές.  Έργα για την βελτίωση τόσο του Διεθνούς Αεροδρομίου της 

Βαγδάτης όσο και του λιμένα Umm Qasr στην Βασόρα βάσει διεθνών προτύπων 

συνεχίζονται. Πολλά αγαθά εισέρχονται στην περιοχή του  Κουρδιστάν, ιδίως μέσω του 

διεθνούς αεροδρομίου Erbil και της διέλευσης των συνόρων Ibrahim Khalil στην μεθόριο με 

την Τουρκία  

 

Β.2.4 Προώθηση – Διαφήμιση 

 

Η προώθηση του εμπορίου είναι μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Τα τοπικά δίκτυα Τύπου και 

τηλεόρασης είναι ίσως τα δύο πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την διαφήμιση και την 

προώθηση του εμπορίου. Χρησιμοποιούνται επίσης διαφημιστικές πινακίδες, περιοδικά. Στο 

Ιράκ εκδίδονται δεκαέξι  εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας που μπορούν να χρησιμεύσουν 

ως διαφημιστικά μέσα για διάφορα προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη διάδοση γνωρίζει 

η προώθηση μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 

Β.2.5 Πρακτικές οδηγίες  

 

Κώδικες κοινωνικές συμπεριφοράς  

 

Οι Ιρακινοί έχουν υιοθετήσει ορισμένα διεθνή επιχειρηματικά ήθη,  ωστόσο παραμένουν 

ορισμένες πολιτιστικές διαφορές.  Μόνο μετά την πτώση του καθεστώτος του Σαντάμ (2003) 

οι Ιρακινοί επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν εκτός της χώρας. Ως επί το 

πλείστον, οι ξένοι επιχειρηματίες  μπορούν να βασίζονται σε δυτικούς τρόπους και πρότυπα 

ευγένειας, ενώ πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν ορισμένους πρόσθετους "κανόνες": πχ. πρέπει 

να αποφεύγει κανείς να κάθεται με το πέλμα του ποδιού προτεταμένο προς τους 

συνομιλητές του  εκτός αν υπάρχει εξοικείωση. Μπορεί να θεωρηθεί αγένεια να ρωτά κανείς  

για την σύζυγο ή τις κόρες ενός άνδρα (συνηθίζεται να ρωτά κανείς για την οικογένεια 

γενικώς ) 

  

Η ενδυμασία είναι συντηρητική τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Οι άνδρες δεν πρέπει 

να φορούν σορτς ή φανέλα, ενώ οι γυναίκες πρέπει να φορούν μακριές φούστες, με μανίκια  

και μέτρια λαιμόκοψη, αν και οι ξένες γυναίκες μπορούν να ντύνονται πιο ελεύθερα στην 

περιοχή του  Κουρδιστάν. 

  

Οι τοπικοί νόμοι αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι το Ιράκ είναι κατά κύριο λόγο ισλαμική 

χώρα. Προσοχή και σεβασμός θα πρέπει να δίνεται πάντα στις τοπικές παραδόσεις, στους 

νόμους και στα θρησκευτικά έθιμα, ειδικά κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού ή κατά τις 

επισκέψεις σε χώρους θρησκευτικής λατρείας. 
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Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα 

 

[χαρακτηριστικά νοικοκυριών, συνήθειες, τάσεις - προτιμήσεις, βαθμός επέκτασης e-

commerce] 

 

Β.4 Βιομηχανική Ιδιοκτησία  

 

Ορισμένες γενικές αρχές είναι σημαντικές για την αποτελεσματική διαχείριση των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΙΡ) στο Ιράκ. Πρώτον, είναι σημαντικό ο 

επιχειρηματίας να έχει μια γενική στρατηγική για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Δεύτερον, η  ΙΡ προστατεύεται διαφορετικά στο Ιράκ απ 'ό, τι στην ΕΕ. Τρίτον, τα δικαιώματα 

πρέπει να καταχωρούνται και να προστατεύονται στο Ιράκ, σύμφωνα με τους τοπικούς 

νόμους. Οι καταχωρίσεις αλλοδαπών εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών στο εξωτερικό  

δεν  ισχύουν στο Ιράκ. Δεν υφίσταται η έννοια  “international copyright”  το οποίο θα 

προστατεύει αυτόματα τα συγγράμματα ενός συγγραφέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 

προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε μια συγκεκριμένη χώρα εξαρτάται βασικά 

από τους εθνικούς νόμους της χώρας αυτής. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες προσφέρουν 

προστασία πνευματικών δικαιωμάτων σε αλλοδαπά έργα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και 

οι συνθήκες αυτές έχουν απλουστευθεί σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς συνθήκες και 

συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η καταχώριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των εμπορικών σημάτων είναι βασισμένη 

στην «πρώτα από τα δεξιά» λογική (σύμφωνα με την αραβική γραφή από δεξιά προς 

αριστερά) , επομένως οφείλει ο επιχειρηματίας να το λάβει υπόψιν του πριν προχωρήσει σε 

αίτηση για προστασία των σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ακόμη και πριν 

προβεί σε πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στην ιρακινή αγορά. Είναι ζωτικής σημασίας οι 

εταιρείες να κατανοήσουν ότι η πνευματική ιδιοκτησία είναι κατά κύριο λόγο ιδιωτικό δικαίωμα 

και ότι άλλο κράτος γενικά δεν μπορεί να επιβάλει δικαιώματα για ιδιώτες στο Ιράκ. Είναι 

ευθύνη των κατόχων των δικαιωμάτων να καταχωρούν, να προστατεύουν και να επιβάλλουν 

τα δικαιώματά τους όπου χρειάζεται. Οι εταιρείες μπορεί να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους  

τοπικούς δικηγόρους ή συμβούλους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Συνιστάται κατ΄αρχήν η επιλογή αξιόπιστου τοπικού συνεργάτη ο οποίος θα είναι  ένας 

σημαντικός σύμμαχος στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Χρειάζεται προσοχή εάν δοθεί η εξουσιοδότηση στον συνεργάτη να καταχωρίσει τα 

δικαιώματά IP για λογαριασμό του  ξένου επιχειρηματία. Κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει 

τον κίνδυνο ο συνεργάτης να καταγραφεί ως ιδιοκτήτης IP και να μην μεταβιβάσει τα 

δικαιώματα σε περίπτωση λήξης της συνεργασίας.  Νομικός σύμβουλος εξοικειωμένος με 

την ιρακινή νομοθεσία  είναι σε θέση να δημιουργήσει πλέγμα προστασίας ώστε η σύμβαση 

να περιλαμβάνει ρήτρες μη ανταγωνισμού και διατάξεις εμπιστευτικότητας / μη 

δημοσιοποίησης πληροφοριών. 

Για την προστασία εμπορικών σημάτων στην IKR, οι επιχειρήσεις έχουν δύο επιλογές. Για 

εμπορικά σήματα που έχουν ήδη καταχωρηθεί  στο Ιράκ, η επέκταση της προστασίας τους 
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στην IKR επιτυγχάνεται με επιστολή με στοιχεία του εμπορικού σήματος από τον Ιρακινό 

Μητρώο Εμπορικών Σημάτων στην Βαγδάτη στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων του 

Κουρδιστάν. Για εμπορικά σήματα μη εγγεγραμμένα στο Ιράκ, η αίτηση θα πρέπει να 

υποβληθεί στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων στο Κουρδιστάν, ομού με α) πληρεξούσιο  από 

το Προξενείο του Ιράκ, β) επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισης 

εμπορικού σήματος και γ) απόσπασμα (extract) από το εμπορικό μητρώο ή το 

πιστοποιητικό καταχώρισης του εμπορικού σήματος επικυρωμένο από το Προξενείο του 

Ιράκ. Η σχετική διαδικασία διαρκεί έξι έως οκτώ μήνες.   
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Γ.1 Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

Η Ελλάδα δεν έχει συνάψει με το Ιράκ συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

Γ.2 Φορολογία Φυσικών προσώπων 

 

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από 3 % έως 15% .  

Στην Περιφέρεια Κουρδιστάν επιβάλλεται φόρος 5% στον βασικό μισθό  και 30% στο επιπλέον 

του βασικού μισθού ποσό 

 

Γ.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

 

Φόρος εταιρειών 

15% 

 

Φόρος Εισοδήματος για Ξένες Εταιρείες 

Οι αλλοδαπές εταιρείες φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο με τις εθνικές. Το εισόδημα που 

πραγματοποιείται στο Ιράκ από συμβάσεις που συνάπτονται με ξένες εταιρείες πετρελαίου, 

τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία τους και οι υπεργολάβοι που εργάζονται στο Ιράκ στον 

τομέα της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και των συναφών βιομηχανιών 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (συνήθως μεταξύ 3% και 3,3%, 7% για πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο). 

 

Φορολόγηση κεφαλαιουχικών κερδών 

Τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στο κανονικό εισόδημα και να φορολογούνται με τον κανονικό 

συντελεστή φορολογίας εταιρειών. Τα μερίσματα που εισπράττει μια ιρακινή εταιρεία γενικά 

δεν υπόκεινται σε φόρο σε περίπτωση που τα κέρδη από τα οποία καταβάλλονται τα 

μερίσματα έχουν προηγουμένως φορολογηθεί στο Ιράκ. 

 

Άλλοι εταιρικοί φόροι 

Βασικός φόρος 10% υπολογίζεται με βάση τα ετήσια έσοδα για όλα τα ακίνητα και 

εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη ακινήτου ή τον μακροπρόθεσμο μισθωτή (πέντε έτη). 

Τα τέλη χαρτοσήμου για συμβάσεις κυμαίνονται μεταξύ 0,1% και 3% της αξίας της σύμβασης. 

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί φόρους από τους μισθούς που καταβάλλονται 

στους υπαλλήλους και να αποδίδει το αυτό ποσό στις φορολογικές αρχές. 

Όσον αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι εργοδότες χωρίζονται σε διάφορες 

κατηγορίες με διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής. Οι εργοδότες που εμπίπτουν στην 

κατηγορία  «ανώτεροι» συμμετέχουν στο υψηλότερο ποσοστό (25% από τον εργοδότη και 5% 
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από τον εργαζόμενο), ενώ άλλες κατηγορίες συμβάλλουν με χαμηλότερο ποσοστό (12% 

από τον εργοδότη και 5% από τον εργαζόμενο). 

 

 

Γ.4 Ειδικότεροι φόροι 

 

[ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων, τοπικοί φόροι, ΦΠΑ κλπ] 

 

Γ.5. Δασμοί - Δασμολόγιο 

 

Ισχύουν μόνο τέσσερις δασμολογικές κλάσεις 0,5%, 10%, 15% και 30% για 21 κύριες 

κατηγορίες προϊόντων που προβλέπονται από το νόμο 22/2011. Η ταξινόμηση γίνεται 

σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των 

Εμπορευμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων 

 

Γ.6 Ειδικές Οικονομικές ζώνες (FTZ) 

Ο νόμος 3/1998 περί Ελευθέρων Ζωνών επιτρέπει επενδύσεις σε ελεύθερες ζώνες στους 

τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Σύμφωνα με το νόμο, τα 

κεφάλαια, τα κέρδη και τα έσοδα από επενδύσεις στις Ελεύθερες Ζώνες απαλλάσσονται από 

όλους τους φόρους και τέλη καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου. Τα εμπορεύματα που 

εισέρχονται στην αγορά του Ιράκ από τις Ελεύθερες Ζώνες υπόκεινται στους νόμιμους 

δασμούς ενώ δεν επιβάλλονται δασμοί στις εξαγωγές από τις Ελεύθερες Ζώνες. 

 Οι δραστηριότητες που επιτρέπονται στις Ελεύθερες Ζώνες αφορούν: βιομηχανικές 

δραστηριότητες όπως διαδικασίες συναρμολόγησης, αποθήκευσης,· υπηρεσίες 

μεταφορών, τραπεζικές, ασφαλιστικές δραστηριότητες ·καθώς  και συμπληρωματικές και 

επικουρικές επαγγελματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Οι δραστηριότητες που δεν 

επιτρέπονται περιλαμβάνουν δράσεις που απαγορεύονται από άλλους ισχύοντες νόμους, 

όπως η κατασκευή όπλων και οι βιομηχανίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

Το Ιράκ διαθέτει σήμερα τέσσερις ΕΖ με φορολογικές απαλλαγές και άλλα κίνητρα στους 

τομείς  μεταφορών, βιομηχανίας και επιμελητείας (logistics). Η Ελεύθερη Ζώνη Basrah / Khor 

al-Zubair βρίσκεται 40 μίλια νοτιοδυτικά της Βασόρας στον Περσικό Κόλπο στο λιμάνι Khor al-

Zubair και λειτουργεί από το 2004. Η ελεύθερη ζώνη Ninewa / Falafel βρίσκεται στο βορρά.  Η 

ΕΖ στην Φαλούτζα βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού. Ωστόσο, καμία από αυτές τις περιοχές 

δεν λειτουργεί ως κομβικό σημείο για επενδύσεις ή εμπορικές συναλλαγές. Οι ζώνες Falafel 

και Fallujah βρίσκονται περιοχές που είχε καταλάβει ο ISIS και η πιθανότητα  πολιτικής 

αστάθειας καθιστά μάλλον απρόσφορη την περαιτέρω ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον. 

Υπάρχει επίσης μια ελεύθερη ζώνη στη Βαγδάτη. Η Επιτροπή Ελευθέρων Ζωνών μάλλον δεν 

διαθέτει επαρκείς αρμοδιότητες οι οποίες περιορίζονται περαιτέρω από το γεγονός ότι 

υπάγεται  στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δεν διαθέτει συγκεκριμένη αρμοδιότητα για 

την ανάπτυξη των Ελευθέρων Ζωνών.  

Στο Κουρδιστάν, δεν λειτουργούν επί του παρόντος ελεύθερες ζώνες. Η Κυβέρνηση της 

Περιφέρειας Κουρδιστάν ενέκρινε σχέδια για δημιουργία Ελευθέρων Ζωνών σε κάθε μία από 
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τις τέσσερις επαρχίες της Περιφέρειας, ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης, μέχρι στιγμής 

τα εν λόγω σχέδια δεν έχουν προχωρήσει. 

 

Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Δ.1 Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων 

 

Σύμφωνα με την Εκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2019» για το Ιράκ, η 

χώρα,  όσον αφορά τους  επενδυτικό περιβάλλον,  καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες 

θέσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα μεταξύ 190 οικονομιών καταλαμβάνει τις κάτωθι θέσεις 

στην κατάταξη   

Δείκτης κατάταξη  

Εναρξη δραστηριότητας 171 

Εκδοση οικοδομικής άδειας 103 

Εγγραφή  ιδιοκτησίας 126 

Λήψη δανείου 113 

Προστασία δικαιωμάτων μειοψηφίας 125 

Φορολογία 129 

Διασυνοριακό εμπόριο 181 

Εφαρμογη συμβατικών υποχρεώσεων   143 
                                           Πηγή : World Bank Doing Business 2019 report 

 

Πολιτική για τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

Οι Ιρακινές Αρχές τονίζουν τη δέσμευσή τους να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις, 

δεδομένων των δημοσιονομικών προκλήσεων και των σημαντικών αναγκών ανοικοδόμησης 

στις περιοχές που προηγουμένως κατείχε το ISIS. Τον Φεβρουάριο του 2018, η Κυβέρνηση σε 

συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και την κυβέρνηση του Κουβέιτ διοργάνωσαν τη 

Διεθνή Διάσκεψη του Κουβέιτ για την Ανασυγκρότηση του Ιράκ, η οποία αποσκοπούσε εν 

μέρει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.  

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Κυβέρνηση  ψήφισε τον τροποποιημένο νόμο περί εθνικών 

επενδύσεων ο οποίος βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές, 

τους επιτρέπει να αγοράζουν γη για ορισμένα επενδυτικά έργα και επιταχύνει τη διαδικασία 

χορήγησης αδειών για επενδύσεις. Το 2015, το Ιράκ προσχώρησε επίσης στη διεθνή 

σύμβαση για τον Διευθέτηση Επενδυτικών Διαφορών μεταξύ Κρατών(ICSID). 

Η  Κυβέρνηση πλέον εξετάζει τρόπους χρηματοδότησης για την υλοποίηση μεγάλων 

αναπτυξιακών έργων αντί της προηγούμενης πρακτικής της χρηματοδότησης επενδύσεων 

εξ ολοκλήρου από τις τρέχουσες ετήσιες δαπάνες του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον 

Επενδυτικό Νόμο  η Κυβέρνηση επιφυλάσσεται  του δικαιώματος να ελέγχει τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις.  



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ερμπίλ  
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ 2019 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων   

 

 
 22 

Η Περιφέρεια Κουρδιστάν διαθέτει τον δικό της επενδυτικό νόμο και κανονισμούς που 

ρυθμίζουν το καθεστώς των ξένων επενδύσεων. Πρόκειται σύντομα να εφαρμόσει την 

διαδικασία εγγραφής των επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου. Η τοπική Κυβέρνηση έχει δηλώσει 

ότι είναι ανοικτή στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ενδιαφέρεται για τη 

σύγχρονη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, όπως αποδεικνύεται από τις συμβάσεις που 

έχει υπογράψει για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

Σύμφωνα με τον ιρακινό νόμο, ένας ξένος επενδυτής δικαιούται να πραγματοποιεί 

επενδύσεις στο Ιράκ υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που ισχύουν για 

ιρακινό επενδυτή και δεν υπάρχει περιορισμός στο ποσοστό της ξένης συμμετοχής. Ωστόσο, 

περιορίζει την άμεση και έμμεση ιδιοκτησία των περισσότερων φυσικών πόρων, ιδίως την 

εξόρυξη και επεξεργασία αυτών. Επιτρέπει την κατοχή γης σε ξένους για οικιστικά έργα και 

συνιδιοκτησία γης που θα χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικά έργα όταν συμμετέχει ιρακινός 

εταίρος. 

Ο νόμος περί επενδύσεων του Ιράκ του 2006 προβλέπει την ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής 

Επενδύσεων (ΕΕΕ) και Προσωρινής Επιτροπής Επενδύσεων σε κάθε μία από τις επαρχίες. Στο 

πλαίσιο του επενδυτικού νόμου οι εν λόγω Επιτροπές προορίζονται να λειτουργούν ως  one-

stop shop που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, να υπογράφουν συμβάσεις και να 

διευκολύνουν την εγγραφή σε μητρώα σε νέους ξένους και εγχώριους επενδυτές. Η ΕΕΕ 

προσφέρει υπηρεσίες διευκόλυνσης των επενδυτών στις συναλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων άδειας εργασίας, επιστολών έγκρισης θεώρησης, 

τελωνειακών διαδικασιών και εγγραφής επιχειρήσεων. Οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν 

αυτές τις υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΕ: http://investpromo.gov.iq/. Ωστόσο, η 

Εθνική και οι Περιφερειακές Επιτροπές Επενδύσεων φέρεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην λειτουργία τους λόγω των ασαφειών αρμοδιοτήτων, των περιορισμών του 

προϋπολογισμού και της απουσίας κανονισμών και τυποποιημένων διαδικασιών 

λειτουργίας. Οι Επιτροπές Επενδύσεων φαίνεται ότι δεν διαθέτουν επαρκή εξουσία ώστε να 

παρεμβαίνουν όταν οι επενδυτές αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά προβλήματα με άλλα 

υπουργεία. 

Επενδυτικά Κίνητρα  

Οι ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την ίδρυση γραφείου στο Ιράκ ή για υποβολή 

προσφορών σε δημόσιο διαγωνισμό υποχρεούνται να εγγραφούν ως ξένη επιχείρηση στο 

Υπουργείο Εμπορίου. Οι επενδυτές που θα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο στην 

Περιφέρεια Κουρδιστάν μπορούν να εγγραφούν απευθείας στην Περιφερειακή Κυβέρνηση 

του Κουρδιστάν. Οι εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν τόσο στην Κουρδιστάν  όσο και 

στο ευρύτερο Ιράκ πρέπει να εγγραφούν στο Υπουργείο Εμπορίου. 

Προκειμένου να λειτουργήσει μια εταιρεία στο Ιράκ, ένας επενδυτής πρέπει να λάβει 

βεβαίωση από ιρακινή τράπεζα που να πιστοποιεί ένα ελάχιστο ποσό κατατεθημένου 

κεφαλαίου. Όλοι οι επενδυτές πρέπει επίσης να υποβάλουν αίτηση για άδεια για υλοποίηση 

επένδυσης  από την αρμόδια Εθνική, ή Περιφερειακή Επιτροπή Επενδύσεων . Οι εταιρείες 

οφείλουν να εγγραφούν στην Γενική Επιτροπή Φορολογίας και να καταχωρήσουν τους 

υπαλλήλους για  κοινωνική ασφάλιση. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας 

πρέπει επίσης να εγγραφούν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Χρειάζεται κατά μέσο όρο 26 μέρες 

για να ξεκινήσει να λειτουργεί μια επιχείρηση στο Ιράκ, σύμφωνα με την έκθεση Παγκόσμιας 

Τράπεζας 2018. 
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Η Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων δεν αποκλείει οι επιχειρήσεις να επωφελούνται των 

υπηρεσιών που αυτή προσφέρει με βάση τον αριθμό των εργαζομένων ή το μέγεθος του 

επενδυτικού σχεδίου. Η επιτροπή μπορεί επίσης να συνδέσει τις επενδύσεις μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων με το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο Επενδύσεων. 

O Οργανισμός Επενδύσεων του Κουρδιστάν (KIB) εφαρμόζει μια απλουστευμένη διαδικασία 

χορήγησης άδειας για επενδύσεις στην Περιφέρεια Κουρδιστάν, η πολιτική του οποίου είναι η 

παραλαβής της αίτησης χορήγησης άδειας εντός 30 ημερών από την αρχική αίτηση αδείας. 

Ωστόσο, η διαδικασία αδειοδότησης μπορεί να διαρκέσει από τρεις έως έξι μήνες και μπορεί 

να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα υπουργείο ή Υπηρεσία  της Περιφερειακής 

Κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα των επενδύσεων. Παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, στο 

σύνολό της, το επενδυτικό πλαίσιο του Κουρδιστάν φαίνεται ότι λειτουργεί καλά. Λόγω της 

κορεσμένης αγοράς εμπορικών και οικιστικών ακινήτων, η τοπικές Αρχές δύσκολα 

προβαίνουν σε έγκριση  αδειών σε αυτούς τους τομείς. Οι επιχειρήσεις αναφέρουν 

ορισμένες δυσκολίες στην εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού και την τήρηση των κανόνων 

εισαγωγής. Ωστόσο, αλλοδαποί επιχειρηματίες βεβαιώνουν ότι η τοπική Κυβέρνηση λαμβάνει 

καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων. 

Πρόσθετες πληροφορίες: http://www.kurdistaninvestment.org/. 

Δ.2 Καθεστώς Ιδιωτικοποιήσεων 

Η Κυβέρνηση του Ιράκ έχει επανειλημμένα ανακοινώσει ότι σχεδιάζει την αναδιοργάνωση των 

προβληματικών κρατικών επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων της χώρας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για αυτούς 

τους σχεδιασμούς. Προφανώς, οι ξένοι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε 

έργα ιδιωτικοποίησης. Η συμφωνία stand-by του ΔΝΤ απαιτεί από την κυβέρνηση του Ιράκ 

να διενεργήσει έλεγχο στις κρατικές τράπεζες η  δε  Παγκόσμια Τράπεζα απαιτεί από την 

Κυβέρνηση να ασκεί διαχειριστικό έλεγχο στις κρατικές επιχειρήσεις. 

 

 

Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα χώρας – Κίνδυνοι/ προοπτικές 
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 

Η σύναψη συμβάσεων με τον δημόσιο τομέα για έργα στο Ιράκ αποτελεί σημαντική 

επιχειρηματική ευκαιρία για ξένες εταιρείες 

Η πολιτική της κυβέρνησης συντονίζεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Δημoσίων Συμβάσεων , 

η οποία εκδίδει κανονισμούς εφαρμογής και διοικητικές οδηγίες βάσει  αναγνωρισμένων και 

αποδεκτών διεθνών προτύπων. Οι κρατικές προμήθειες δεν αποτελούν αντικείμενο κάποιας 

κεντρικής Υπηρεσίας . Κάθε μεμονωμένο υπουργείο, τμήμα ή οργανισμός είναι υπεύθυνοι 

για τις δικές του προμήθειες και είναι υποχρεωμένοι να συστήσουν εσωτερικές επιτροπές 

όπως είναι η Επιτροπή Ανοικτών Διαγωνισμών ή η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.  

 

Ο νόμος εφαρμόζεται για όλες τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών και στις 

κατασκευαστικές δραστηριότητες του κράτους  το οποίο ενεργεί μέσω υπουργείων ή άλλων 

ομοσπονδιακών υπηρεσιών, κυβερνητικών μονάδων, περιλαμβανομένων των 

περιφερειακών και άλλων αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του κράτους. Αναφέρει επίσης ότι οι 

διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται σε συμβάσεις προμηθειών που αφορούν αγαθά, 

υπηρεσίες και  υπηρεσίες ανασυγκρότησης. 

 

Ο νόμος προβλέπει ότι τα δημόσια κονδύλια πρέπει να διατίθενται βάσει των αρχών της 

πλήρους, δίκαιης και ανοικτής δημόσιας προσφοράς, τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας,  

δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης κα.  Αναγνωρίζει επίσης τα δικαιώματα των υποψηφίων 

να προσφεύγουν κατά  αποφάσεων  διαγωνισμών και προβλέπει μηχανισμούς επίλυσης 

διαφορών. 

 

Η ανακοίνωση των προσφορών πρέπει να δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες 

"ευρείας κυκλοφορίας" ιρακινές εφημερίδες, μία εκ των οποίων είναι  η εφημερίδα του 

Υπουργείου Οικονομικών 

 

Διαδικασία υποβολής προσφορών 

Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να διενεργούνται σε ανταγωνιστική βάση. Οι δημόσιες 

συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται μέσω διαφορετικής διαδικασίας  πλην αυτής  της 

πλήρους και ανοιχτής ανταγωνιστικής διαδικασίας όταν, μεταξύ άλλων, τα αγαθά ή οι 

υπηρεσίες που αγοράζονται μπορούν να κατασκευαστούν ή να παραδοθούν από 

συγκεκριμένο προμηθευτή ή να είναι διαθέσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό 

προμηθευτών . Άλλες περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές 

διαδικασίες είναι όταν, το δημόσιο συμφέρον δεν επιτρέπει την ανάθεση σε πλήρως 

ανταγωνιστική βάση ή όταν οι διεθνείς συμφωνίες ή συνθήκες στις οποίες το Ιράκ είναι 

συμβαλλόμενο μέρος απαιτούν την χρήση μη πλήρων και ανοικτών διαδικασιών.   Επίσης, 

δύναται να χρησιμοποιηθεί απλουστευμένη διαδικασία όταν η αξία της δημόσιας σύμβασης 

είναι κάτω από ορισμένα κατώτατα όρια τα οποία ορίζονται από τον νόμο. 

 

Η προεπιλογή των προσφορών , συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων  που απαιτούνται 

για τις προσφορές, πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν περιορίζει αδικαιολόγητα τον 

ανταγωνισμό. Εάν απαιτείται προκαταβολή ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε 
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διαγωνισμό, πρέπει το ποσό να είναι εύλογο,, βάσει της αξίας της σύμβασης, και να 

επιστρέφεται στους  προσφέροντες που δεν επιλέχθησαν.   

 

Η προκήρυξη διαγωνισμού πρέπει να παρέχει στους υποψήφιους επαρκείς πληροφορίες 

(π.χ. τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και χρονοδιάγραμμα παράδοσης) που είναι  

απαραίτητες για να ανταποκριθούν οι συμμετέχοντες στην προσφορά. Από την άποψη 

αυτή, όλοι οι διαγωνισμοί πρέπει να αναφέρουν τα κριτήρια σύμφωνα βάσει των οποίων θα 

αξιολογούνται οι προσφορές. Η αξιολόγηση μιας προσφοράς αντίθετη προς τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, συνιστά νόμιμη βάση για 

προσφυγή εκ μέρους του ενδιαφερομένου. Η προκήρυξη πρέπει επίσης να παρέχει στους 

πιθανούς υποψηφίους επαρκή χρονική περίοδο για να ανταποκριθούν καθώς και 

δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με την προσφορά. Προβλέπεται παράταση 

προθεσμίας υποβολής  προσφορών, εάν χρειαστεί. 

 

Αν και προτιμάται η  ανταγωνιστική προσφορά, μπορεί να τίθενται όροι άλλοι πλην την 

χαμηλότερης τιμής.  Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει τα κριτήρια που 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν, εκτός από την τιμή, καθώς και την σημασία καθενός από αυτά 

τα κριτήρια. Η κυβέρνηση μπορεί να αρχίσει απευθείας διαπραγματεύσεις με τους 

προσφέροντες αφού έχει υποβληθεί η προσφορά. Οι συμβάσεις σταθερής τιμής 

προτιμώνται, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση είναι σε θέση να καθορίσει μια λογική 

τιμή και όταν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένα έργα. 

 

Επίλυση διαφορών 

 

Ο νόμος προβλέπει το δικαίωμα του ενδιαφερομένου να προσφύγει κατά διαγωνισμού εάν 

πιστεύει ότι: (i) δεν έτυχε δίκαιης μεταχείρισης κατά την ανάθεση σύμβασης ή (ii) οι όροι του 

διαγωνισμού  περιορίζουν χωρίς εύλογη αιτία τον πλήρη και ανοιχτό ανταγωνισμό με τρόπο 

που δυσχεραίνει δυσανάλογα το ενδιαφερόμενο μέρος να συμμετάσχει. Ο ενδιαφεόμενος 

έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί προς την Αρχή που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, 

δηλώνοντας ότι δεν τηρήθηκε όρος διαγωνισμού  ή ότι ο συμμετέχων αντιμετωπίστηκε με 

μεροληπτικό τρόπο . 

Ο νόμος προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε διεθνή 

διαιτησία για την επίλυση των διαφορών, εφόσον η συμφωνία τους προβλέπει ρητά διεθνή 

διαιτησία, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι μη Ιρακινός και το επιλεγμένο διαιτητικό 

όργανο είναι "ευρέως γνωστό". Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση πρέπει να διέπεται από την 

ιρακινή νομοθεσία 

 

Στον κάτωθι σύνδεσμο είναι αναρτημένη η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους μειοδοτικούς 

διαγωνισμούς στην Περιφέρεια Κουρδιστάν :   

 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles/Public%20Procurement%20Regulation%20in%20Kurdistan

%20iq.pdf 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles/Public%20Procurement%20Regulation%20in%20Kurdistan%20iq.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/Public%20Procurement%20Regulation%20in%20Kurdistan%20iq.pdf
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

ΣΤ.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

Παραδοσιακά, οι εγχώριες και ξένες επενδύσεις στον τομέα ήταν σημαντικές και αυτό 

αναμένεται να συνεχιστεί με την αποκατάσταση της ασφάλειας, την μείωση των 

στρατιωτικών δαπανών, τον περιορισμό της πολιτικής αβεβαιότητας και την ανάκαμψη των 

τιμών του πετρελαίου καθώς και τις ανάγκες για την ανακατασκευή των κατεστραμμένων 

υποδομών. Η αυξανόμενη ζήτηση για ακίνητα λόγω της αύξησης του πληθυσμού και η 

διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και πρώτων υλών για τις κατασκευές θα στηρίξουν την 

μελλοντική ανάπτυξη του τομέα. 

Η κυβέρνηση ελέγχει τις περισσότερες πτυχές της κατανομής της γης, την ανάθεση 

συμβάσεων κατασκευής και την έκδοση οικοδομικών αδειών, την εγγραφή ακινήτων και την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών. Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος καθιστά σχεδόν 

αδύνατη την λήψη δανείων και συνιστά επίσης εμπόδιο στην επιχειρηματική κατασκευαστική 

δραστηριότητα. 

Ο τομέας των κατασκευών προσελκύει εν γένει σημαντικό μέρος των δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων του Ιράκ καθώς και των ξένων άμεσων επενδύσεων. Στην Περιφέρεια 

Κουρδιστάν  οι κατασκευές είναι ο πρώτος προορισμός ιδιωτικών επενδύσεων. Σύμφωνα με 

το Συμβούλιο Επενδύσεων, το 40% των έργων που έχουν υποβληθεί αφορούν τον 

κατασκευαστικό τομέα.   

 

Ως παραγωγός ενέργειας, το Ιράκ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις ενεργοβόρες 

δραστηριότητες όπως είναι η παραγωγή δομικών υλικών (τσιμέντο, τούβλο κ.λπ.) και οι 

μεταφορές. Η αύξηση του πληθυσμού (2,8% ετησίως), η μεγάλη διαθέσιμη έκταση, η αστική 

ανάπτυξη και το μακροχρόνιο στεγαστικό έλλειμμα παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες για 

εγχώριες και ξένες επενδύσεις στον τομέα. 

 

ΣΤ.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Το Ιράκ κατέχει την πέμπτη θέση όσον αφορά το μέγεθος των κοιτασμάτων πετρελαίου 

παγκοσμίως. Νεότερες εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι το Ιράκ καταλαμβάνει την τρίτη θέση μετά 

την Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό των γνωστών 

αποθεμάτων πετρελαίου  της χώρας έχει αξιοποιηθεί. Επιπλέον, τα έσοδα από τις εξαγωγές 

αργού πετρελαίου αντιπροσώπευαν πάνω από το 70% του ΑΕΠ. Τα αποδεδειγμένα 

αποθέματα πετρελαίου του Ιράκ  υπολογίζονται σε 143 δις. βαρέλια και φυσικού αερίου σε 

126,7 τρισ. κυβικά πόδια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υπολογίζει ότι μέχρι το 2020 οι 

εξαγωγές πετρελαίου θα ανέλθουν σε 6,1 εκ. βαρέλια ημερησίως.  

Ο πετρελαϊκός τομέας του Ιράκ μέχρι το 2003 υπέστη τις συνέπειες των διεθνών κυρώσεων 

και των καταστροφικών πολέμων και γι αυτό τον λόγο η πετρελαϊκή υποδομή χρήζει 

εκσυγχρονισμού και επενδύσεων. Σύμφωνα με την  Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική του Ιράκ, οι 

συνολικές επενδύσεις που απαιτούνται στην ενέργεια μέχρι το 2030 ανέρχονται σε ποσό άνω 

των 500 δις. δολαρίων. 
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ΣΤ.3 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Στο Ιράκ επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την γεωργία στα βόρεια της χώρας λόγω 

βροχοπτώσεων και στα κεντρικά και νότια λόγω της  άρδευσης από τους ποταμούς Τίγρη 

και Ευφράτη. Η γεωργία συνιστά παραδοσιακό τρόπο ζωής στην χώρα και έναν από τους 

σημαντικότερους τομείς απασχόλησης δεδομένου ότι απασχολεί σχετικά υψηλό αριθμό 

γυναικών και νέων. Ο γεωργικός τομέας αυξήθηκε με γοργούς ρυθμούς, σχεδόν 

διπλασιάζοντας την αξία του μεταξύ του 2009 και του 2013, ενώ κατέγραψε μείωση  κατά 30% 

μετά το 2014. Ο γεωργικός τομέας στο Ιράκ συρρικνώθηκε εξαιτίας των συγκρούσεων, της 

ανεπαρκούς πρόσβασης στο νερό, της επιδείνωσης της ποιότητας του εδάφους και τις  

χαμηλές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τον εξοπλισμό, την 

άρδευση, την γεωργία και την αλιεία. 

 

Σημαντικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις επί του παρόντος δεν καλλιεργούνται. Η ανεπαρκής 

εμπορία των αγροτικών προϊόντων και οι δυσκολίες στην διακίνηση και στον εφοδιασμό, 

συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς υποδομής μεταφορών, της αποθήκευσης σε ψυγεία 

και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, προκαλούν σημαντική απώλεια των παραγόμενων 

προϊόντων πριν φθάσουν στην αγορά. Η τοπική ζήτηση για γεωργικά προϊόντα δεν 

καλύπτεται και η άμεση διαθεσιμότητα φθηνότερων εισαγόμενων προϊόντων διατροφής από 

γειτονικές χώρες καθιστά τα ιρακινά προϊόντα μη ανταγωνιστικά. Οι περισσότερες από τις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Ιράκ είναι μικτές οικογενειακές επιχειρήσεις.  

 

ΣΤ.4 ΥΓΕΙΑ 

 

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Ιράκ εθεωρείτο από τα καλύτερα της περιοχής 

πριν υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες της παρατεταμένης αστάθειας στην χώρα. Το 

2006, το Παρατηρητήριο των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας του Οργανισμού 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (IRHSO) σε έκθεση του κατάταξε το υγειονομικό σύστημα 

του Ιράκ στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής . Όπως προκύπτει από 

στατιστικούς δείκτες, τα προβλήματα του τομέα της υγείας είναι σημαντικά. Περίπου το ένα 

τέταρτο του πληθυσμού διαβιεί  κάτω από το όριο της φτώχειας και το 16% δεν έχει 

πρόσβαση σε καθαρό νερό 

Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες στο ιρακινό τομέα της υγείας: ο δημόσιος τομέας, ο 

οποίος καλύπτει περίπου το 75% όλων των εγκαταστάσεων υγείας και ο ιδιωτικός τομέας, ο 

οποίος αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 25%. 

Το Ιράκ δεν διαθέτει ιδιωτικό φορέα ασφάλισης υγείας και οι ασθενείς πρέπει να πληρώσουν 

εξ ολοκλήρου για ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. 
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Ζ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

Iraqi Presidency : http://iraqipresidency.net/index.php?language=english 
Iraqi Council of 
Representatives : http://www.parliament.iq/english/index.php?newlang=english  
Iraqi Council of Ministers : http://www.cabinet.iq/ 
Ministry of Electricity: http://www.moelc.gov.iq/default_en.aspx   
Ministry of Finance: http://www.mof.gov.iq/ar/ 
Ministry of Foreign Affairs: http://www.mofa.gov.iq/english/home.aspx 
Ministry of Education: http://www.moedu.gov.iq/ 
Ministry of Higher Education & Scientific 
Research: http://www.mohesr.gov.iq/EngPages/indexE.htm 
Ministry of Science & Technology: http://most.gov.iq/english/index.php 
Ministry of Industry and Minerals: http://www.industry.gov.iq/  
Ministry of Oil: http://www.oil.gov.iq/ 
Ministry of Trade: http://www.mot.gov.iq/   
Ministry of Communication: http://www.moc.gov.iq/e_aboutus.htm 
Ministry of Transportation: http://www.motrans.gov.iq/english/   
Ministry of Health: http://www.moh.gov.iq/english/index.php 
Ministry of Interior: http://www.moi.gov.iq/ 
Ministry of Planning: http://www.mop-iraq.org/mopdc/index.jsp?&lng=en 
Ministry of Water Resources: http://www.mowr.gov.iq/english/   
National Investment Commission: http://www.investpromo.gov.iq/ 
General Commission of 
Customs: http://www.iraqcustoms.org/english/index.asp 
General Commission for Taxes: http://www.iraqtax.org/english/ 
Iraqi Communication & Media Commission: http://www.icmc.iq/english/iq.html 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Central Bank of Iraq: http://www.cbi.iq/ 
Trade Bank of Iraq: http://www.tbiraq.com/ 
Iraqi Trade Information Center: http://www.iraqitic.com/ 
Iraq Investment Promotion Agency: http://www.iraqipa.com/ 
Iraqi Middle Market Development Foundation: http://www.immdf.org/   
Iraq Stock 
Exchange: http://72.52.252.89/isxportal/portal/homePage.html?currLanguage=en 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

http://iraqipresidency.net/index.php?language=english
http://www.parliament.iq/english/index.php?newlang=english
http://www.cabinet.iq/
http://www.moelc.gov.iq/default_en.aspx
http://www.mof.gov.iq/ar/
http://www.mofa.gov.iq/english/home.aspx
http://www.moedu.gov.iq/
http://www.mohesr.gov.iq/EngPages/indexE.htm
http://most.gov.iq/english/index.php
http://www.industry.gov.iq/
http://www.oil.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.moc.gov.iq/e_aboutus.htm
http://www.motrans.gov.iq/english/
http://www.moh.gov.iq/english/index.php
http://www.moi.gov.iq/
http://www.mop-iraq.org/mopdc/index.jsp?&lng=en
http://www.mowr.gov.iq/english/
http://www.investpromo.gov.iq/
http://www.iraqcustoms.org/english/index.asp
http://www.iraqtax.org/english/
http://www.icmc.iq/english/iq.html
http://www.cbi.iq/
http://www.tbiraq.com/
http://www.iraqitic.com/
http://www.iraqipa.com/
http://www.immdf.org/
http://72.52.252.89/isxportal/portal/homePage.html?currLanguage=en


Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ερμπίλ  
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ 2019 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων   

 

 
 29 

Federation of Iraqi Chambers of 
Commerce: http://www.ficciraqbag.org/en/index.php 
Baghdad Chamber of Commerce: http://www.baghdadchamber.com/ 
Duhok Chamber of Commerce: http://duhokchamber.com 
Erbil Chamber of Commerce: http://www.erbilchamber.org/Default.aspx 
Karbala Chamber of Commerce: http://www.k-coc.org 
Basra Chamber of Commerce: http://bcoc-iraq.net/English/index.htm 

BUSINESS CENTERS 

Iraqi Business Center: http://www.iraqibusinesscenter.com/  
Baghdad Business Center: http://www.baghdadbusinesscenter.org/ 

Iraq National Investment 
Commission: http://www.investpromo.gov.iq/index.php?id=2 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ  

Κουρδικές εταιρείες  http://invest-kurdistan.wikispaces.com/Companies 
Tenders in Kurdistan  http://www.kurdmaam.com/tender.htm 
Kurdistan Regional Government 
 http://www.krg.org/index.asp?lngnr=12&smap=01010000 
Ministry of Planning 
 http://www.krgmopdcc.com/dcc/index.jsp?sid=1&id=173&pid=172 
Ministery of Transport http://www.moc-krg.com/English/ 
Kurdistan Investment Board http://www.kurdistaninvestment.org/Default.aspx 
Info http://shafaaq.com/en/ 
Info http://www.aknews.com/ 
Links Kurdish Governmental 
institutions:  http://www.krg.org/htmlfragments/links.asp?lngnr=12&rnr=266&sma
p=04100000 
 

ΠΗΓΕΣ  

-US Department of State Investment Climate Statements for 2018 
-US Commercial Service : Doing Business in Iraq: Country Commercial Guide  
- Ministry of Industry and Minerals of Iraq 
- A Legal Guide to Investment in Iraq 
- Investment Board of Kurdistan 
- Legal Guide to Doing Business in Iraq  
  Amereller Rechtsanwälte Attorneys & Legal Consultants 
-ΙCE Agenzia per la Promozione all Estero  
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