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EL MERCAT D’IRAN 

 

Iran presenta interessants oportunitats comercials per la mida del seu mercat de 

més de 79,8 milions d’habitants, l’existència d’abundants fonts energètiques a baix 

cost, la seva mà d’obra competitiva i relativament qualificada, el procés de 

desenvolupament de la seva economia i el seu potencial de creixement, la menor 

penetració comercial relativa dels nostres principals competidors, que han generat 

una major capacitat de demanda, etc. 

Tot i que l’aplicació de sancions degut al programa nuclear iranià, ha debilitat a 

l’economia, i ha des incentivat la presencia d’empreses estrangeres en el país, des 

de la seva elecció el 2013, el Govern de Rohani ha millorat les seves relacions amb 

la UE i els EUA. arribant a signar un Acord Interí, pel qual es compromet a congelar 

el seu programa nuclear a canvi d'un aixecament parcial de sancions. 

Després de la recent signatura de l'Acord Interí entre les Potències Mundials i l'Iran, 

s'ha procedit a realitzar un aixecament parcial i temporal de les sancions que 

pesaven sobre la indústria de l'automòbil i aeronàutica de la República Islàmica, 

sobre els pagaments en or i metalls preciosos, sobre l'assegurament de vaixells 

petrolífers iranians i sobre les exportacions de productes petroquímics iranians.  

A més, l'acord assolit permet la descongelació 4,2 mil milions de US$, mantinguts en 

comptes iranians a l'exterior i disponibles per al comerç humanitari i d'aliments. 

Aquestes circumstàncies, i les expectatives obertes respecte a un futur Acord 

Definitiu que dinamitzi el procés d'aixecament de pràctiques restrictives contra l'Iran, 

permeten crear els fonaments per a una  reactivació del comerç i l'economia de 

l'Iran. 

 

Es el moment per tant d’aprofitar aquesta nova situació i posicionar a les empreses 

catalanes en el mercat per tal de que puguin gaudir de la reactivació de la seva 

economia des del inici.  

 



 

 

 

 

 

Per a facilitar la introducció de les empreses catalanes en aquest mercat, vàrem crear  

un grup d’internacionalització dins del Programa d’Internacionalització Agrupada, que 

compte amb l’ajut d’ACCIÓ, i en el que en aquests moments hi ha places disponibles. 

  

La Unió Empresarial Metal·lúrgica promociona, tutela i coordina el grup en totes les 

seves fases.   
 

OBJECTIUS 

 
 Introduir-se en el mercat d’Iran, tant per vendre els seus productes, com per a 

cercar socis o implantar-s’hi industrialment. 
 

 Potenciar la cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus 

productes o serveis. 

 Guanyar competitivitat a través de noves oportunitats de negoci. 

 Implementar millores en els processos de negoci (subministrament, 

assistència tècnica, manteniment, etc.) 
 

SUBVENCIÓ A LA PARTICIPACIÓ 

 

Aquest grup està subvencionat amb un ajut del 40% atorgat per 

ACC1Ó sobre el cost subvencionable acceptat (sou i viatges del    

gerent del grup, accions i material de promoció conjunta i 

despeses d’organització).  

 

 

INSCRIPCIÓ AL GRUP D’INTERNACIONALITZACIÓ A IRAN PER A LA CADENA 
DE VALOR DE MAQUINÀRIA I SUBMINISTRAMENTS  

 

 
 
 

Per a formalitzar la inscripció caldrà emplenar el formulari d’inscripció:  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.plametall.cat/inscripciogrup.asp?id=1245 
 

L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades 
a la circular informativa. Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 

Tel. 93 745 78 10 – Fax 93 726 09 95 – Correu electrònic: jmcampa@plametall.cat 
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