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Fast Facts about Iraq/ Σύντομα Στοιχεία για το Ιράκ

• Population: 36 million • Πληθυσμός: 36 εκατ.
• Governorates: 19 provinces

• Area: 
437,072 km2(168,754 sq mi)

• Διοίκηση: 19 επαρχίες

• Έκταση: 437.072 τ.χ.2











Mosul’s post- victory era in photos/ Η Μοσούλη σήμερα σε φωτογραφίες
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• Projection of $56 a barrel for 
2019

• Η τιμή βαρελιού υπολογίζεται 
στα $56 για το 2019

Iraq sustains near-record exports to start 2019/ 

Το 2019 ξεκινά με ρεκόρ εξαγωγών για το Ιράκ

• Iraqi crude sales in January 
2019 hit their second-highest 
monthly average ever

• 4,081 million barrels per day 
(bpd), according to an Iraq Oil 
Report analysis based on 
Federal Oil Ministry 

• Iraq has been enjoying record 
levels of crude production in 
the last year, pumping 
upwards of 4.6 million bpd in 
the second half of 2018

• Οι πωλήσεις αργού πετρελαίου 
τον Ιανουάριο έφτασαν στο 
δεύτερο υψηλότερο μηνιαίο 
ρεκόρ

• Παραγωγή 4.081 εκατ. βαρελιών 
την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία 
του αρμόδιου Υπουργείου

• Το 2018 η παραγωγή αργού 
πετρελαίου έφτασε σε επίπεδα 
ρεκόρ, αυξάνοντας την παραγωγή 
στα 4,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2018



Iraq’s 2019 Budget increases/ Ενισχύεται ο Προϋπολογισμός 2019

• President Salih stressed the 
need to “provide basic 
services for citizens and to 
start a new phase of 
construction and 
reconstruction in the country.” 

• Ο Πρόεδρος Salih τόνισε την 
ανάγκη «να έχουν πρόσβαση 
οι πολίτες σε βασικές 
υπηρεσίες και να ξεκινήσει 
μια νέα φάση στην 
ανοικοδόμηση της χώρας.»

• $111.8-billion budget 
witnessed a nearly 45% 
increase compared to the 
previous year

• $27.8 billion will go to 
investments

• $111.8-δις. προϋπολογισμός, 
αυξημένος κατά 45% σε σχέση 
με το 2018

• $111.8-δις. προϋπολογισμός, 
αυξημένος κατά 45% σε σχέση 
με το 2018



Iraq’s sectors for investment/ Τομείς Επενδύσεων στο Ιράκ

Agriculture
- Multiple investment 
opportunities
- Animal & Agricultural 
production projects

Γεωργία
- Πολυάριθμες επενδυτικές 
ευκαιρίες
- Ζωική & Γεωργική 
Παραγωγή

Oil & Gas
- New technologies 
- Refineries
- Pipes

Πετρέλαιο και Αέριο
- Νέες τεχνολογίες
- Διυλιστήρια
- Σωλήνες 

Telecommunications
- Need for 4th mobile phone 
provider
- Internet infrastructure
- New Phone Stations & Fibers
- Wireless services

Τηλεπικοινωνίες
- Ζήτηση για 4ο πάροχο 
κινητής τηλεφωνίας 
- Διαδικτυακές υποδομές 
- Τηλεφωνικοί σταθμοί & 
Οπτικές ίνες
- Ασύρματες υπηρεσίες 



Iraq’s sectors for investment/ Τομείς Επενδύσεων στο Ιράκ

Electricity
- More electricity power 
stations
- Renewable sources

Ηλεκτρική ενέργεια
- Περισσότεροι σταθμοί 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας
- Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 

Health
- Insurance companies
- Construction of Medical 
centers & hospitals

Υγεία
- Ασφαλιστικές εταιρείες
- Κατασκευή νοσοκομείων 
& ιατρικών κέντρων 

Housing & Construction
-3 million housing units
- Across Iraq

Κατασκευαστική 
βιομηχανία
-3 εκατ. κατοικίες
- Σε ολόκληρη τη χώρα



Iraq’s sectors for investment/ Τομείς Επενδύσεων στο Ιράκ

Transportation
- Joint ventures
- Railway projects
- Port development
- New Airports
- Trams & Buses
- Highways
- Underground metro

Μεταφορές
- Συμπράξεις
- Σιδηροδρομικά έργα
- Ανάπτυξη λιμένων
- Νέα αεροδρόμια
- Τραμ & Λεωφορεία
- Αυτοκινητόδρομοι
- Υπόγειος Σιδηρόδρομος

Industry & 
Manufacturing
Investors for 2 types:
- New projects
- Rehabilitation projects

Βιομηχανία & Μεταποίηση
2 τύποι επενδύσεων:
- Νέα έργα
- Έργα αποκατάστασης

Tourism
- Religious
- Archaeological
- Entertainment
- Hotels

Τουρισμός
- Θρησκευτικός
- Αρχαιολογικός
- Ψυχαγωγία
- Ξενοδοχειακές μονάδες



Iraq’s sectors for investment/ Τομείς Επενδύσεων στο Ιράκ

Education
- Joint ventures
- Private Sector Universities
- Housing complexes for 
educational institutions

Παιδεία
- Συμπράξεις
- Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
- Στέγαση εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων

Services
- Modern development
- Need for investors
- Super markets
- Restaurants
- Commercial complexes 

Υπηρεσίες
- Μοντέρνα ανάπτυξη
- Ανάγκη για επενδυτές
- Σουπερ μάρκετ
- Εστιατόρια
- Συγκροτήματα 
καταστημάτων

Youth & Sport
- Attractive new sector
- Swimming pools
- Stadiums
- Sports halls & venues

Νεολαία & Άθληση
- Ελκυστικός νέος τομέας
- Πισίνες
- Στάδια
- Αθλητικές 
εγκαταστάσεις



Investment Projects by sector/ Διαθέσιμες Eπενδύσεις ανά κλάδο

• Oil sector (11)

• Industry (30)

• Energy (12): 5 electricity, 7 
solar

• Transport (23)

• Constructions (4 major)

• Health & Education (18)

• Tourism (10)

• Economy Free Zone (4)

• Agriculture (88)

• Πετρέλαιο (11)

• Βιομηχανία (30)

• Ενέργεια (12): 5 ηλεκτρική 
ενέργεια, 7 ηλιακή ενέργεια

• Μεταφορές (23)

• Κατασκευαστικός κλάδος (4 
μεγάλα έργα)

• Υγεία & Εκπαίδευση (18)

• Τουρισμός (10)

• Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη 
(4)

• Γεωργία (88)





Investment Advantages/ Πλεονεκτήματα Επενδύσεων
• Superb strategic location — a gateway 

to the region

• Numerous opportunities across 
multiple sectors

• Unmet needs of a diverse domestic 
market

• Increasing middle class creating 
demand for new products and services

• Educated, talented and available 
workforce

• Competitive wages and operating costs

• Strong investment incentives, tax 
exemptions and guarantees offered

• Low corporate tax rates

• Ample opportunity for local 
partnerships

• Abundant and untapped natural 
resources

• Στρατηγική θέση- πρόσβαση στην 
ευρύτερη περιοχή

• Πλήθος ευκαιριών σε πολλαπλούς 
τομείς

• Ανεκπλήρωτες ανάγκες της εγχώριας 
αγοράς

• Αυξανόμενη μεσαία τάξη δημιουργεί 
ζήτηση για νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες

• Εκπαιδευμένο, ταλαντούχο εργατικό 
δυναμικό

• Ανταγωνιστικοί μισθοί και χαμηλά 
κόστη λειτουργίας

• Ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο

• Χαμηλή εταιρική φορολόγηση

• Άπλετες ευκαιρίες για τοπικές 
συνέργιες 

• Άφθονοι και αναξιοποίητοι φυσικοί 
πόροι



How Iraq supports investments/ Πώς το Ιράκ στηρίζει τις 
επενδύσεις

• Government grants/ 
Κρατικές επιχορηγήσεις

• Tax exemptions/ Ευνοϊκή 
φορολόγηση

• Residence permits/ 
Χορήγηση άδειας 
παραμονής

• Diminishing 
bureaucracy/ Μείωση 
γραφειοκρατίας

• Open dialogue/ 
Ανοιχτός διάλογος

• Investor support/ 
Στήριξη επενδυτών
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How to achieve our target/ Πώς θα πετύχουμε το στόχο μας

• Active participation in 
conferences for businesses held 
in Greece & Iraq

• Participation in international 
exhibitions for economy & trade

• Establishment of joint Greek-
Iraqi businesses

• Signing of MoUs on the economy 
and specifically on the protection 
and encouragement of investors

• Avoidance of double taxation

• Visa facilitation for investors

• Effort to establish direct flight 
connection between Greece & 
Iraq

• Ενεργή συμμετοχή στα συνέδρια 
για εταιρείες που οργανώνονται 
σε Ελλάδα & Ιράκ

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
για την οικονομία & το εμπόριο

• Ίδρυση εταιρειών ελληνο-
ιρακινών συμφερόντων

• Υπογραφή διμερών συμφωνιών 
για την οικονομία και 
συγκεκριμένα την προστασία και 
ενθάρρυνση επενδυτών

• Αποφυγή διπλής φορολόγησης

• Διευκόλυνση παροχής visa σε 
επενδυτές

• Προσπάθεια για απευθείας 
αεροπορική σύνδεση Ελλάδας & 
Ιράκ



Thank you!

Σας ευχαριστώ!


