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Missió comercial a l’Iran de l’1 al 5 de maig

La Cambra de Comerç de Barcelona ha organitzat una Missió Comercial a l’Iran de l’1 al 5 de
maig, que compta amb la participació d’empreses catalanes de sectors tant diversos com el
tèxtil, la maquinària agrícola, l’equipament hospitalari i la producció de cintes transportadores.
La missió està enfocada a facilitar l’accés a un gran ventall de contactes amb socis comercials,
així com, a possibles inversors i permetrà analitzar les oportunitats, les tendències
econòmiques i els factors més competitius d’aquest país de l’Orient Mitjà, amb l’objectiu
principal de fer prospecció del seu mercat i cercar proveïdors, clients i socis comercials. El
programa inclou una trobada amb l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a l’Iran.
L’Iran és el segon major productor de petroli de l’OPEP i disposa de les segones majors
reserves mundials de gas del món, darrere de Rússia. Quasi el 30% del PIB prové del petroli.
És el país més important de l’Orient Mitjà, tant per la seva grandària de mercat, amb 74 milions
d’habitants, dels quals 53,7 milions viuen a zones urbanes, amb bon nivell cultural, com per
l’elevat poder adquisitiu d’una part de la població en disposició de comprar productes importats.
Els principals centres de negocis es troben a Teherán i Mashad, seguits de Tabriz, Esfahan y
Shiraz.
Les perspectives de creixement de l’economia iraniana continuen sent optimismtes. En quant al
creixement del PIB se sitúa en la mitjana regional, que està en el 5,8%. L’FMI ha previst un
creixement del PIB del 3% pel 2010-2011, i del 3,2% pels propers quatre anys.
El mercat de compres públiques és el més important a l’Iran i representa una bona oportunitat
com a mercat de destí. Gairebé totes les grans empreses són de propietat pública amb una alta
taxa d’inversió que es tradueix en un volum elevat de compres de bens i serveis tecnològics.
De fet el 70-80% del PIB iraní es genera en el sector públic de l’economia.
Sens dubte, els sectors del gas, petroli i petroquímic, representen bones oportunitats de negoci
seguit d’infraestructures del transport gràcies a la modernització de la xarxa ferroviaria i a la
construcció del metro a les principals metròpolis del país. També representen oportunitats de
negoci en els sectors de la generació elèctrica, el subministrament d’aigües i en les energies
renovables, que comencen a despestar el seu interès.
En quant a la balança comercial, Catalunya ha exportat a l’Iran productes per un total de 64, 82
milions d’euros durant el període de gener a juny del 2010. Ha suposat un augment del 73,32%
respecte el mateix periode de l’any anterior. De fet, les exportacions catalanes representen un
23,72% respecte Espanya. Així mateix, Catalunya ha importat productes per un valor de 110,02
milions d’euros.
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La missió s’emmarca dins del Pla d’Acció Internacional de la Cambra de Comerç de Barcelona
per al 2011.
Més informació: http://bit.ly/lY1pVn
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