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IRAN

Islamska Republika Iranu to drugi pod względem liczby ludności (po Egipcie) kraj na Bliskim
Wschodzie, który zamieszkuje 78 mln mieszkańców. W przeważającej części – około 60 proc.
– społeczeństwa stanowią ludzie młodzi, poniżej 30 roku życia. Ludność Iranu jest dobrze
wykształcona a rosnąca klasa średnia ma coraz większe aspiracje materialne.
Iran jest jednym z niewielu krajów muzułmańskich, który pomimo swojego ogromnego
potencjału w zakresie dostaw gazu ziemnego i czwartych pod względem wielkości złóż ropy naftowej
na świecie rozwija także inne sektory gospodarki, niezwiązane z ropą naftową.
Irańska gospodarka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na Bliskim Wschodzie.
Pomimo zastosowania wieloletnich sankcji PKB Iranu jest szacowane na 368 mld USD co oznacza,
że w zestawieniach międzynarodowych gospodarka Iranu znajduje się na poziomie państw takich
jak Kolumbia czy RPA.
Od czasu wprowadzenia sankcji potrzeby wewnętrzne Iranu zaspakajane są poprzez
produkcję wewnętrzną lub przemyt towarów najczęściej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
co przypomina nieco sytuację panującą w Europie Środkowo – Wschodniej po upadku komunizmu.
W zakresie produktów rolnych Iran znajduje się w pierwszej piątce na świecie największych
producentów owoców i warzyw do których należą w szczególności morele, czereśnie, wiśnie, ogórki i
korniszony, daktyle, bakłażany, figi, pistacje, pigwy, orzechy włoskie i arbuzy.
Jedną z głównych polskich branż eksportowych do Iranu jest branża rolno-spożywcza.
Polska eksportuje do Iranu maszyny rolnicze oraz nawozy sztuczne. Polskie przetwory i mrożonki,
produkty mleczarskie czy słodycze to produkty, które mogą podbić rynek irański. Dotychczas Polska
koncentrowała się głównie na wywozie do Iranu głównie : zbóż, wyrobów czekoladowych, dodatków
do żywności oraz napojów wytworzonych na bazie kawy i herbaty.
Import produktów rolnych z Iranu do Polski zdominowany był przez : winorośl, owoce
cytrusowe, herbatę oraz orzechy pistacjowe.
Iran wbrew powszechnym przekonaniom jest społeczeństwem bardzo otwartym
na produkty z Zachodu. Dla Irańczyków marka jest bardzo istotną kwestią i bardzo często wybierają
marki zagraniczne jako te wartościowsze od swoich. 1
Stąd duży potencjał, jaki tkwi w tamtejszym rynku, zorientowanym na nowości. Wykorzystuje
to wiele państw prowadzących intensywną wymianę handlową z Iranem pomimo sankcji nałożonych
przed rokiem na Teheran w związku z kontynuacją programu nuklearnego czy unijnego zakazu
transakcji finansowych pomiędzy bankami europejskimi a irańskimi.
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Bariery te omijane są skutecznie przy zastosowaniu na przykład wymiany barterowej
o czym świadczy stale utrzymujący się wzrost wymiany handlowej Państw UE z Iranem której
wielkość oszacowano w roku 2014 na 7,5 bln EUR co stanowi wzrost o ok.18% w porównaniu
z rokiem poprzedzającym.

Podejmując decyzję o udziale Państwa przedstawicieli w misji do Iranu
sugerujemy uwzględnienie poniższych informacji :

Prawo irańskie opiera się na prawie koranicznym (szariacie) i w wielu aspektach znacznie odbiega
od międzynarodowych standardów. Oficjalną religią jest islam szyicki.
W oficjalnych kontaktach kobiety nie podają ręki mężczyznom, mężczyźni nie podają ręki kobietom.
Kobiety na równi z mężczyznami biorą czynny udział w życiu gospodarczym i działaniach handlowych
firm.
Piątek jest dniem wolnym od pracy. Jest to zasadza ściśle przestrzegana. Oznacza to , że nie należy
oczekiwać możliwości spotkań biznesowych w tym dniu tygodnia.
Zasady dotyczące ubioru :
a) kobiety - obowiązek noszenia chusty we wszystkich miejscach publicznych (chustę należy
mieć przygotowaną do założenia już po wylądowaniu na terenie Iranu); zakaz noszenia
krótkich rękawów, dekoltów, garsonek oraz krótkich spódnic i sukienek - dozwolona jest
długa spódnica do ziemi lub spodnie wraz z płaszczem (np. letni płaszcz) zakrywającym biodra
b) mężczyźni - zakaz noszenia krótkich spodni oraz podkoszulków
W okresie ramadanu w miejscach publicznych nie można spożywać posiłków, pić napojów ani palić
papierosów. Ramadan w Iranie w 2017 r. rozpocznie się ok. 27 maja zatem powyższe obostrzenie
podczas trwania misji ARR nie będzie obowiązujące.
W Teheranie odprawiane są msze katolickie (w języku angielskim, włoskim, francuskim oraz perskim).
Fotografowanie: Dla własnego bezpieczeństwa lepiej pytać o zgodę osób fotografowanych.
Obowiązuje zakaz fotografowania obiektów rządowych, wojskowych, posterunków policji, miejsc
kultu, ambasad.

