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Pla d’Acció Internacional 2007 (PAIC 2007)

CONVOCATÒRIA

MISSIÓ COMERCIAL A

IRAN i EMIRATS ÀRABS UNITS (EAU)
(19 – 25 Octubre del 2007)
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Cambra de Comerç de Sabadell i Cambra de Comerç de Cantàbria, dins del
marc del Pla d’Acció Internacional 2007 del Consell General de Cambres de
Catalunya i de la Tricameral
Oficina Comercial d’Espanya a Teheran
Oficina Comercial d’Espanya a Dubai
Cambres de Comerç de Catalunya
Consell General de Cambres de Catalunya i el COPCA
IRAN: Característiques més destacables del mercat iranià: un volum del mercat
d’uns 65 milions d’habitants, un marc polític “sui generis” però estable,
l’existència d’abundants fonts energètiques (Iran és el segon país productor de
petroli de l’OPEP i el segon país del món en reserves de gas), abundant ma
d’obra i relativament qualificada, sotmès a un procés de desenvolupament i
modernització de la seva economia, ampli potencial de creixement, situació
geogràfica estratègica, com a plataforma de reexportació a altres mercats de la
zona, per exemple, Països de la CEI, Àsia i Orient Mig i l’augment dels preus del
petroli en els darrers dos anys ha generat una major capacitat de demanda.
Principals sector d’interès detectats: Petroli i gas, Sector petroquímic,
Generació d’energia elèctrica, Automòbil i components, Màquina eina,
Maquinària d’envàs i embalatge, Productes químics i farmacèutics, Maquinària
d’obres públiques i mineria, Auxiliar de construcció i Productes de Consum
(productes cosmètics, alimentació, etc.)
EAU: La principal característica, especialment de Dubai, és el seu paper com a
centre de distribució de mercaderies per tota la zona del Golf Pèrsic,
especialment a Aràbia Saudita, Iran i el subcontinent indi. La seva situació
geogràfica per un costat, l’absència de producció local i l’alt poder adquisitiu
dels seus habitants, han fet dels Emirats un país fortament abocat al comerç
internacional depenent en gran mesura de les importacions.
Principals sectors d’interès detectats: productes tecnològics (comunicacions,
tecnologies de la informació), maquinària (generadors, transformadors, obres
públiques), turisme, tractament d’aigües, i gasos, maquinària i equips de
transport, productes manufacturats i alimentació.
Iran: 20, 21 i 22; EAU: 23 i 24
Teheran i Dubai (ampliable a altres àrees, segons resultat de l’agenda elaborada)
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