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Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowa analiza rynków zagranicznych pozostających

w zasięgu oddziaływania projektu InterSilesia - „Modelowanie działalności eksportowej

przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”*.

Projekt realizuje Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim. FGSA jest

kluczową organizacją otoczenia biznesu w województwie śląskim, która aktywnie uczestniczy w

realizacji polityki rozwoju regionu, tworzy warunki wykorzystywania środków krajowych i europejskich

na rzecz jego rozwoju, inicjuje i angażuje się w projekty partnerskie zorientowane na

wspieranie innowacyjnych procesów, organizuje usługi doradcze i szkoleniowe dla MŚP. Spółka

posiada potencjał kadrowy w postaci specjalistów oraz solidną sieć współpracy w ramach realizacji

przedsięwzięć finansowanych ze środków instytucji samorządowych i europejskich.

Wykonawcą analiz jest INVESTIN sp. z o.o. - Zespół Ekspertów i Analityków INVESTIN realizuje

doradztwo strategiczne, prorozwojowe i proinnowacyjne dla przedsiębiorstw, instytutów naukowych,

uczelni wyższych, Centrów B+R, JST, spółek skarbu państwa, a także osób fizycznych i innowatorów.

INVESTIN świadczy usługi o najwyższym standardzie, wyróżniając się:

• Akredytacją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako Instytucja Otoczenia

Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Samorządu Województwa Mazowieckiego jako Mazowieckiej Instytucji

Otoczenia Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług

doradczych i szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR),

• Certyfikatem wdrożenia Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

(międzynarodowy certyfikat jakości).

*Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności

eksportowej MŚP.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WYBRANEGO RYNKU

1.1. Położenie geograficzne i uwarunkowania klimatyczne

Islamska Republika Iranu lub krócej Iran jest krajem położonym na Bliskim Wschodzie, nad Morzem
Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską, między Irakiem i Pakistanem. Granice lądowe wynoszą
łącznie 5.894 km, w tym granica z Afganistanem wynosi 921 km, Armenią 44 km, Azerbejdżanem 689
km, Irakiem 1.599 km, Pakistanem 959 km, Turcją 534 km, Turkmenistanem 1.148 km. 1

Powierzchnia kraju wynosi 1.648.195 km2, z czego grunty 1.531.595 km2, woda 116.600 km². Według
danych szacunkowych z 2018 r., grunty rolne stanowiły 30,1% (grunty orne 10,8%, uprawy trwałe 1,2%,
pastwiska trwałe 18,1%) lasy 6,8% oraz inne tereny 63,1%. Grunty nawadniane wynosiły w 2012 r.
95.530 km2.2

Wody słone to Morze Kaspijskie (wspólne z Rosją, Azerbejdżanem, Turkmenistanem i Kazachstanem) -
374.000 km2, Jezioro Urmia – 5.200 km2, Jezioro Namak - 750 km². Główne rzeki to Eufrat (wspólnie z
Turcją, Syrią i Irakiem) – 3.596 km, Tygrys (wspólnie z Turcją, Syrią i Irakiem) – 1.950 km, Helmand
(wspólnie z Afganistanem) – 1.130 km.3

Według danych szacunkowych z 2022 r., populacja Iranu wynosi prawie 86,8 mln. Koncentruje się ona
głównie na północy, północnym zachodzie i zachodzie, co odzwierciedla położenie Gór Zagros i Elburz.
Środkowe i wschodnie części kraju, wokół pustyń Daszt-e Kawir i Daszt-e Lut, charakteryzują się
znacznie mniejszą gęstością zaludnienia.4

Iran znajduje się pod wpływem klimatu kontynentalnego. Kraj obejmuje dwie strefy klimatyczne:
podzwrotnikową, obejmującą większą część terytorium, oraz zwrotnikową, obejmującą nadbrzeżną
strefę Zatoki Perskiej i Morza Arabskiego, na południu kraju. Rzadko występują opady. Jedynie obszary
górskie (np. wysokie par�e Elbursu) charakteryzują się znaczną ilością opadów, jak również wybrzeże
Morza Kaspijskiego, gdzie występują opady całoroczne. W Iranie występuje pora sucha (trwa 6 do 8
miesięcy i zaczyna się w maju) oraz pora deszczowa. Średnie zimowe temperatury wahają się od –4 °C
na północy kraju do 10 °C na południu. Na Wyżynie Irańskiej średnia letnia dobowa temperatura wynosi
35-40°C. Najgorętszy region to fragment Niziny Mezopotamskiej (maksymalne temperatury dochodzą
do 50 °C). W górach średnie termiczne wartości wynoszą 16- 20 °C.5

Główne zasoby naturalne Iranu to ropa na�owa, gaz ziemny, węgiel, chrom, miedź, ruda żelaza, ołów,
mangan, cynk, siarka.6

Główne zagrożenia naturalne to przede wszystkim okresowe susze, powodzie, burze piaskowe,
trzęsienia ziemi.7

1 Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#geography (dostęp 14.04.2022).
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp 14.04.2022).
6 Ibidem.
7 Ibidem.



1.2. Ustrój polityczny i podział administracyjny

Iran jest republiką islamską. Władzę ustawodawcza sprawuje Islamskie Zgromadzenie Konsultacyjne,
zaś władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd. Stolicą Iranu jest Teheran. Dominującą i zarazem
państwową religią jest islam (szyizm). Mniejszości religijne stanowią sunnici, wyznawcy
chrześcijaństwa, zoroastryzmu i judaizmu. 8

Najwyższym przywódcą jest Ali Hoseini-KHAMENEI (od 4 czerwca 1989). Szefem rządu jest prezydent
Ebrahim RAISI (od 18 czerwca 2021). Rada Ministrów wybierana jest przez prezydenta za zgodą
ustawodawczą. Najwyższy przywódca ma pewną kontrolę nad nominacjami do kilku ministerstw.
Najwyższy przywódca jest dożywotnio mianowany przez Zgromadzenie Ekspertów. Prezydent jest
bezpośrednio wybierany bezwzględną większością głosów w głosowaniu powszechnym na 4-letnią
kadencję (ostatnie wybory odbyły się 18 czerwca 2021 r., a kolejne będą w czerwcu 2025 r.). 9

Iran jest podzielony na 31 administracyjnych prowincji: Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi
(Azerbejdżan Zachodni), Azarbayjan-e Sharqi (Azerbejdżan Wschodni), Bushehr, Chahar Mahal va
Bakh�ari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermansah, Kh, Jonubi
(Chorasan Południowy), Khorasan-e Razavi (Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (Chorasan
Północny), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran,
Qazvin, Qom, Semnan, Sistan Teh Baluchestan , Yazd, Zanjan.10

1.3. Warunki wjazdu11

Obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym, zarówno na pobyt, jak i tranzyt przez Iran. O wizę
należy ubiegać się w Ambasadzie Iranu w Warszawie. Wiza może być również otrzymana za
pośrednictwem agencji turystycznych. Istnieje możliwość uzyskania wizy tranzytowej, pod warunkiem
posiadania wiz krajów docelowych.

Obywatele polscy udający się do Iranu na podstawie zwykłych paszportów w celach turystycznych
mogą ubiegać się o wizy na lotniskach międzynarodowych: Teheran - Imam Chomeinii inne w
pozostałych miastach kraju (maksymalny czas pobytu – 30 dni). Dokumenty niezbędne do uzyskania
wizy na lotnisku to paszport ważny przynajmniej przez 6 miesięcy od daty przylotu do Iranu,
powrotny bilet lotniczy, jedno zdjęcie paszportowe, ubezpieczenie medyczne. Brak jest jednak
gwarancji uzyskania wizy w tej procedurze oraz istnieje możliwość napotkania problemów na
europejskich lotniskach (pasażerowie podróżujący do Iranu bez wizy mogą zostać niewpuszczeni na
pokład samolotu).

Wwóz i wywóz większych kwot (ponad 5.000 USD) należy zadeklarować przedstawiając źródło ich
pochodzenia. Obowiązuje zakaz wwozu i wywozu m.in. alkoholu oraz wszelkich towarów
wyprodukowanych w Izraelu lub mających do tego kraju odniesienie. Zakazany jest wywóz
przedmiotów i sprzętów mogących uchodzić za antyki.

8 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp 14.04.2022).
9 Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#government (dostęp 14.04.2022).
10 Ibidem.
11 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/iran (dostęp 14.04.2022).



Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP odradza jednak wszelkie podróże do Iranu,w związku z
rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającym z niego
zawieszeniem większości połączeń lotniczych i zamknięciem granic lądowych. Ponadto, Iran jest
państwem zagrożonym terroryzmem, a celem ataków mogą być przede wszystkim budynki rządowe,
obiekty kultu religijnego oraz atrakcje turystyczne.

1.4. System walutowy

Oficjalną walutą w Iranie jest rial (IRR), który dzieli się na 100 dinarów. W handlu używana jest też
nieoficjalna jednostka toman, która jest równa 10 rialom. Rial w ciągu ostatnich 3 lat uległ znacznemu
osłabieniu. Walutę można wymienić w kantorach od soboty do czwartku (w Iranie nie działają zachodnie
karty kredytowe i płatnicze).12

Wykres 1. Kurs riala Irańskiego wg NBP

Źródło: wnp.pl.

2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE

2.1. Gospodarka Iranu w liczbach13

Gospodarkę Iranu cechuje nieefektywność i uzależnienie od eksportu ropy i gazu. Iran posiada również
znaczące sektory rolnictwa, przemysłu i usług. Rząd irański jest bezpośrednio właścicielem i zarządza
setkami przedsiębiorstw państwowych i pośrednio kontroluje wiele firm powiązanych z
siłami bezpieczeństwa kraju. Działalność sektora prywatnego obejmuje głównie małe warsztaty,
rolnictwo, część produkcyjną i usługową, a także budownictwo na średnią skalę, produkcję cementu,
górnictwo i obróbkę metali. W kraju rozkwita znaczna nieformalna aktywność rynkowa, a korupcja jest
powszechna.

Według szacunków z 2020 r. realny PKB wyniósł 1.044.310.000.000 USD, co plasuje Iran na 23
pozycji. Tempo wzrostu realnego PKB według szacunków 2017 r. wyniosło 3,7% (w 2016 r. 12,5%)

12 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp 14.04.2022).
13 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#economy (dostęp
14.04.2022).



Realny PKB per capita wynosi 12.400 USD. Stopa inflacji według szacunków z 2017 r. wynosiła 10%. PKB
według szacunków z 2016 r. pochodziło z rolnictwa (9,6%), przemysłu (35,3%) i usług (55%).

Według danych szacunkowych z 2017 r. eksport towarów i usług stanowił 26% PKB, zaś import towarów
i usług -24,9% PKB.

Główne produkty rolne produkowane w Iranie to pszenica, trzcina cukrowa, mleko, burak cukrowy,
pomidory, jęczmień, ziemniaki, pomarańcze, drób, jabłka. Główne branże przemysłu to ropa na�owa,
petrochemia, gaz, nawozy, soda kaustyczna, tekstylia, cement i inne materiały budowlane,
przetwórstwo spożywcze (w szczególności rafinacja cukru i produkcja olejów roślinnych), produkcja
metali żelaznych i nieżelaznych, uzbrojenie.

Według danych szacunkowych z 2017 r. siła robocza stanowiła 30,5 mln. Według szacunków w
rolnictwie pracowało 16,3%, w przemyśle 35,1%, a w usługach 48,6%. Według szacunków z 2017 r.,
stopa bezrobocia wynosiła 11,8%.

Według szacunków z 2017 r., eksport wyniósł 101,4 mld USD (83,98 mld USD w 2016 r.), co plasuje Iran
na 40 pozycji. Główni partnerzy eksportowi to Chiny 48%, Indie 12%, Korea Południowa 8%, Turcja 6%,
Zjednoczone Emiraty Arabskie 5%. Kluczowe towary eksportowe to ropa na�owa, polimery, alkohole
przemysłowe, żelazo, pistacje.

Według szacunków z 2017 r., import wyniósł 76,39 mld USD (63,14 mld USD w 2016 r.), co plasuje Iran
na 46 pozycji. Iran importuje produkty głównie z Chin 28%, Zjednoczonych Emiratów Arabskich 20%,
Indii 11%, Turcji 7%, Brazylii 6%, Niemiec 5%. Główne produkty importowe to ryż, kukurydza, sprzęt
nadawczy, produkty sojowe, wołowina.

2.2. Infrastruktura i transport

Iran posiada krajowy system transportu lotniczego, w skład którego wchodzi 22 zarejestrowanych
przewoźników lotniczych, 237 zarejestrowanych statków powietrznych eksploatowanych przez
przewoźników lotniczych. Roczny ruch pasażerski zarejestrowanych przewoźników lotniczych wyniósł w
2018 r. 25.604.871, a towarowy 290,74 mln mt-km. W 2013 r. w Iranie funkcjonowało 319 lotnisk, z
czego z utwardzonymi pasami startowymi 140, a z nieutwardzonymi pasami startowymi 179.14

Teheran Imam Khomeini Interna�onal Airport (IKA) jest lotniskiem obsługującym większość lotów
międzynarodowych. Loty międzynarodowe obsługuje również lotnisko Teheran Mehrabad (THR) oraz
lotniska w dużych irańskich miastach Isfahan, Shiraz. Iran posiada dosyć dobrze rozbudowaną sieć
połączeń krajowych, a lotniska obsługujące loty krajowe znajdują się praktycznie w każdym dużym
irańskim mieście. 15

Według danych z 2013 r. Iran posiadał następujące rurociągi: 7 km kondensatu, 973 km
kondensatu/gazu, 20.794 km gazu, 570 km gazu płynnego, 8.625 km ropy, 7.937 km produktów
rafinowanych.16

14 Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#transporta�on (dostęp 14.04.2022).
15 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp 14.04.2022).
16 Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#transporta�on (dostęp 14.04.2022).



Szyny kolejowe w 2014 r. stanowiły łącznie 8.484 km. W 2018 r. drogi łącznie stanowiły 223.485 km
(utwardzone 195.485 km, a nieutwardzone 28.000 km). Drogi wodne według danych z 2012 r.
stanowiły 850 km. Marynarka handlowa według danych z 2021 r. obejmowała łącznie 893 jednostek (w
tym 32 masowce, 31 kontenerowce, 371 ogólne cargo, 84 tankowce). Główne porty morskie znajdują
się w Bandar-e Asaluyeh, Bandar Abbas, Bandar-e Emam Chomeyni, a porty kontenerowe w Bandar
Abbas. 17

Iran posiada drogowe przejścia graniczne z Turcją (Bazargan, Sero), Azerbejdżanem (Astara), Armenią
(Nour Dooz), Turkmenistanem (Bajgiran, Sarkhas), Irakiem (Marivan, Mehran), Afganistanem
(Taybad) oraz Pakistanem (Mirjaveh).18

2.3. Współpraca międzynarodowa

W 2020 r. UE wygenerowała 12,3% wymiany handlowej Iranu. Całkowity bilans handlowy pomiędzy UE
a Iranem w wyniósł 4,5 mld euro, z czego eksport do Iranu stanowił 3,8 mld euro, a import 0,7 mld euro.
Iran zajmuje 56. lokatę na liście partnerów handlowym UE.19

Od czasu przywrócenia sankcji gospodarczych handel zagraniczny Iranu ukierunkowuje się na rozwój
współpracy z Chinami, krajami azjatyckimi i krajami regionu Bliskiego Wschodu, kosztem wymiany z
państwami UE.20

Iran jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji.

Tabela 1. Wykaz organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Iran

Nazwa organizacji międzynarodowej Skrót

Conference of Interac�on and Confidence-Building Measures in Asia CICA

Colombo Plan CP

Developing Eight D-8

Economic Coopera�on Organiza�on ECO

Food and Agriculture Organiza�on FAO

Group of 15 G-15

Group of 24 G-24

Group of 77 G-77

Interna�onal Atomic Energy Agency IAEA

Interna�onal Bank for Reconstruc�on and Development
(World Bank)

IBRD

Interna�onal Civil Avia�on Organiza�on ICAO

Interna�onal Chamber of Commerce (komitety krajowe) ICC (komitety krajowe)

Interna�onal Red Cross and Red Crescent Movement ICRM

17 Ibidem.
18 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp 14.04.2022).
19 Ibidem.
20 Ibidem.



Interna�onal Development Associa�on IDA

Islamic Development Bank IDB

Interna�onal Fund for Agricultural Development IFAD

Interna�onal Finance Corpora�on IFC

Interna�onal Federa�on of Red Cross and Red Crescent
Socie�es

IFRCS

Interna�onal Hydrographic Organiza�on IHO

Interna�onal Labor Organiza�on ILO

Interna�onal Monetary Fund IMF

Interna�onal Mari�me Organiza�on IMO

Interna�onal Mobile Satellite Organiza�on IMSO

Interna�onal Criminal Police Organiza�on Interpol

Interna�onal Olympic Commi�ee IOC

Interna�onal Organiza�on for Migra�on IOM

Inter-Parliamentary Union IPU

Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on ISO

Interna�onal Telecommunica�ons Satellite Organiza�on ITSO

Interna�onal Telecommunica�on Union ITU

Mul�lateral Investment Guarantee Agency MIGA

Nonaligned Movement NAM

Organiza�on of the Islamic Conference OIC

Organiza�on for the Prohibi�on of Chemical Weapons OPCW

Organiza�on of Petroleum Expor�ng Countries OPEC

Permanent Court of Arbitra�on PCA

South Asian Associa�on for Regional Coopera�on
(obserwator)

SAARC (observer)

Shanghai Coopera�on Organiza�on (obserwator) SCO (observer)

United Na�ons UN

African Union/United Na�ons Hybrid Opera�on in Darfur UNAMID

United Na�ons Conference on Trade and Development UNCTAD

United Na�ons Educa�onal, Scien�fic, and Cultural
Organiza�on

UNESCO

United Na�ons High Commissioner for Refugees UNHCR

United Na�ons Industrial Development Organiza�on UNIDO

United Na�ons Ins�tute for Training and Research UNITAR

World Tourism Organiza�on UNWTO

Universal Postal Union UPU



World Customs Organiza�on WCO

World Federa�on of Trade Unions WFTU (NGOs)

World Health Organiza�on WHO

World Intellectual Property Organiza�on WIPO

World Meteorological Organiza�on WMO

World Trade Organiza�on (obserwator) WTO (obserwator)
Źródło: Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#transporta�on, (dostęp 14.04.2022).

2.4. Branże z dużym potencjałem rozwoju

Produkcja ropy na�owej i gazu ziemnego, przemysł górniczy, wydobywczy, petrochemiczny,
samochodowy, rolnictwo oraz usługi to główne sektory irańskiej gospodarki. Iran zajmuje drugie
miejsce pod względem wielkości złoża gazu na świecie i czwarte miejsce pod względem zasobów ropy
na�owej.21

Większość dużych zakładów przemysłowych jest kontrolowana przez władze prowincji. Sektor
prywatny obejmuje głównie drobny handel, gospodarstwa rolne i usługi. Jednakże biurokratyczny
system blokuje aktywność gospodarczą. W handlu detalicznym ważną rolę odgrywają tradycyjne,
niezorganizowane formy handlu, jak bazary, kioski i małe sklepy. Mali i średni kupcy stanowią
wpływowe lobby polityczne. W przemyśle dominuje sektor państwowy, natomiast w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw własność prywatna i spółdzielcza.22

W przypadku sektora na�owego irańska administracja priorytetowo traktuje pozyskanie inwestycji
zagranicznych w obszarze na�owym, w celu zwiększenia poziomu wydobycia ropy i gazu, a w
perspektywie zniesienia sankcji – zwiększenia możliwości eksportowych. Przemysł na�owy produkuje
na eksport duże ilości polimerów (PP, PE, PCV). Sektory wydobywczy oraz petrochemiczny jako
elementy irańskiego sektora na�owego, objęte są sankcjami gospodarczymi nałożonymi przez USA.23

Jeśli chodzi o sektor rolnictwa, w Iranie uprawia się w szczególności pszenicę, jęczmień, ryż, kukurydzę,
ziemniaki oraz buraki cukrowe, bawełnę, herbatę, tytoń, warzywa, palmę daktylową,
drzewa cytrusowe, oliwki, winorośl, figi, migdały i pistacje. Iran jest światowym potentatem w
produkcji szafranu, pistacji, miodu, berberysu pospolitego, daktyli oraz owoców jagodowych, a wśród
największych upraw znajdują się ryż, jęczmień, kukurydza, buraki cukrowe i owoce (m.in. jabłka i
cytrusy) oraz rośliny strączkowe. Na terenach górzystych i półpustynnych hodowane są owce, kozy i
bydło, a w wodach przybrzeżnych prowadzone są połowy ryb, krewetek oraz pereł. Niemniej jednak,
sektor charakteryzuje się prymitywnymi metodami upraw, jałową glebą oraz niedoborem wody, a Iran
jest zaliczany do państw charakteryzujących się podatnością na degradację gleby, erozję wietrzną i
pustynnienie.24

Rynek motoryzacyjny, po sektorze węglowodorów i wydobywczym, jest jednym z kluczowych
sektorów (wraz z branżami pokrewnymi może stanowić trzecią gałąź gospodarki). W Iranie
zarejestrowanych jest ok. 1.200 podmiotów produkujących części i podzespoły wykorzystywane w

21 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp 14.04.2022). 22

Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.



produkcji pojazdów. Do największych graczy zalicza się Iran Khodro Company i Saipa Motor
Corpora�on (te dwa podmioty mają ok 65% udziału w rynku), a także Pars Khodro, Renault Pars,
Peugeot, Zamyad i Nissan. Jednakże po przywróceniu sankcji gospodarczych, ten sektor gospodarki
zanotował znaczne spadki w produkcji, a przemysł samochodowy nie ma dostępu do nowoczesnych i
sprawdzonych podzespołów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.25

2.5. Popyt i zapotrzebowanie na wybrane produkty

Kluczowymi towarami eksportowymi Iranu są ropa na�owa, polimery, alkohole przemysłowe, żelazo,
pistacje, zaś kluczowymi produktami importowymi są ryż, kukurydza, sprzęt nadawczy, produkty
sojowe, wołowina.

Dane dotyczące wartości irańskiego importu towarów z Polski w 2018 r. prezentuje poniższa tabela
(wartość importu wszystkich towarów wyniosła prawie 38 mln USD).

Tabela 2. Import towarów z Polski do Iranu w 2018 r.

25 Ibidem.

Grupa produktów Import (tys. USD) Import – udział (%)

Wszystkie produkty 37,857.92 100.00

Dobra inwestycyjne 18,986.28 50.15

Maszyny i elektronika 15,168.92 40.07

Dobra konsumpcyjne 11,334.43 29.94

Półprodukty 6,100.87 16.12

Produkty żywieniowe 5,425.09 14.33

Różne 4,096.27 10.82

Środki chemiczne 3,903.73 10.31

Tekstylia i odzież 2,209.42 5.84

Kamień i szkło 1,619.99 4.28

Plas�k lub guma 1,455.84 3.85

Drewno 1,370.99 3.62

Metale 1,366.61 3.61

Surowce 710.64 1.88

Warzywa 452.06 1.19

Zwierzęta 295.54 0.78

Transport 279.65 0.74

Minerały 157.94 0.42

Paliwa 52.41 0.14

Obuwie 3.46 0.01



Źródło: h�ps://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IRN/Year/2018/TradeFlow/Import/Partner/POL/Product/all-groups, (dostęp
14.04.2022).

Wymiana handlowa Polski z Iranem w okresie 2018 - 2020 r. (od wystąpienia USA z porozumienia
JCPOA) notowała systematyczny, gwałtowny spadek. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku
wartości wymiany handlowej z całą UE. Aktualnie Iran jako partner handlowy Polski, zajmuje 96
pozycję mierzoną wysokością eksportu i 94 pozycję mierzoną wysokością importu. Udział Iranu w
strukturze całej wymiany handlowej wynosi 0,02% (eksport) i 0,01% (import). W wartościach
bezwzględnych do sierpnia br. Polska wyeksportowała towary o wartości 30,2 mln EUR i zakupiła dobra
o wartości 24,3 mln EUR.26 Poniżej podstawowe dane statystyczne:

Tabela 3. Zmiana wartości handlu w latach 2017-2021 pomiędzy Polską a Iranem

EKSPORT Wartość w
mln EUR Udział w rynku Pozycja Iranu jako partnera handlowego

mierzona wysokością obrotów
2017 121,6 0,06% 67
2018 66,2 0,03% 82
2019 39,2 0,02% 100
2020 27,5 0,01% 108
Sierpień
2021 30,2 0,02% 96

IMPORT Wartość w
mln EUR Udział w rynku Pozycja Iranu jako partnera handlowego

mierzona wysokością obrotów
2017 83 0,04% 78
2018 152,1 0,07% 71
2019 21,6 0,01% 110
2020 30,3 0,01% 108
Sierpień
2021 24,3 0,01% 94

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny, (dostęp 14.04.2022).

3. WSPÓŁPRACA MIĘDZY IRANEM A POLSKĄ

3.1. Uwarunkowania prawne

W Iranie językiem urzędowym jest perski.

W Iranie funkcjonuje religijny system prawny oparty na prawie świeckim i islamskim.27

Iran jest republiką islamską, a jego system prawny oparty jest na zasadach szariatu. Wiele zapożycza
również z francuskiego kodeksu handlowego i prawa spółek.28

Zatrudnienie w Iranie reguluje Kodeks Pracy z 1990 r. Obywatele spoza Iranu potrzebują pozwolenia
na imigrację i pozwolenia na pracę, aby móc pracować w Iranie. Istnieją ścisłe przepisy dotyczące

26 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp 14.04.2022).
27 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/#government (dostęp
14.04.2022).
28 GOV.UK, h�ps://www.gov.uk/government/publica�ons/doing-business-with-iran/frequently-asked-ques�ons-on-doing-
business-with-iran (dostęp. 19.04.2022).



zatrudniania obywateli spoza Iranu, jeżeli obywatele irańscy mają podobne kwalifikacje i są w stanie
wykonywać daną pracę.29

Prawo irańskie dopuszcza swobodę wyboru prawa jedynie, gdy umowa została podpisana poza Iranem.
W przypadku podpisania umowy w Iranie zastosowanie ma prawo irańskie. Jeżeli umowa między
Irańczykiem a cudzoziemcem zawiera klauzulę arbitrażową, uznane zostanie prawo wybrane przez
umawiające się strony.30

Firmy spoza Iranu mogą rozstrzygać spory poprzez sądy Iranu, arbitraż, sądy innej jurysdykcji (jeżeli
umowa została zawarta za granicą). Irański system prawny jest systemem prawa cywilnego, co
oznacza, że orzecznictwo nie jest wiążącym precedensem. Natomiast orzeczenia Zgromadzenia
Ogólnego Sądu Najwyższego w podobnych sprawach stanowią precedens, za którym mogą podążać
inne sądy.31

Zgodnie z prawem irańskim klauzula arbitrażowa może być uzgodniona w ramach umowy handlowej.
Klauzula arbitrażowa powinna odwoływać się do przyjętych na arenie międzynarodowej reguł
arbitrażowych, takich jak przepisy Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego, Międzynarodowej Izby
Handlowej, Szwajcarskiego Instytutu Arbitrażowego Izb Arbitrażowych lub Niemieckiego Instytutu
Arbitrażowego. Zgodnie z irańską konstytucją Rada Ministrów i Parlament muszą zatwierdzić
skierowanie sporów dotyczących stron publicznych i rządowych do arbitrażu. 32

Iran jest sygnatariuszem Międzynarodowej konwencji o ochronie własności przemysłowej Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO; „Unia Paryska”). Irański Urząd Własności Przemysłowej
promuje ochronę własności intelektualnej i zachęca do przystępowania do umów i traktatów
międzynarodowych. Patenty i znaki towarowe w Iranie są ważne od 5 do 20 lat. O długości patentów
decyduje wynalazca, który uiszcza roczną opłatę. Rejestracje znaków towarowych obowiązują przez 10
lat od daty zgłoszenia i są odnawialne. Naruszenia znaków towarowych można kwes�onować przez
okres do 3 lat. Iran nie jest stroną konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Na ustawę o ochronie praw autorów, kompozytorów i artystów można powołać się, jeśli ustalono, że
czyjaś praca została opublikowana bez ich zgody. 33

3.2. Zawarte umowy dwustronne i wielostronne

Poniżej przedstawiono wykaz zawartych umów dwustronnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a
Islamską Republiką Iranu (poprzednie nazwy: Cesarstwo Iranu i Cesarstwo Perskie):34

Tabela 4. Umowy dwustronne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Iranu (poprzednie nazwy: Cesarstwo Iranu i Cesarstwo
Perskie).

1.

Tytuł umowy: Traktat przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską aCesarstwem
Perskim.

Data podpisania: 19-03-1927

Data wejścia w życie: 22-10-1930

29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Internetowa Baza Traktatowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, h�ps://traktaty.msz.gov.pl/, (dostęp: 26.03.2022)



2.

Tytuł umowy: Umowa kulturalna między Rządem PRL a Cesarskim Rządem Iranu.

Data podpisania: 13-05-1968

Data wejścia w życie: 07-02-1969

3.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL i Rządem Cesarstwa Iranu o współpracy naukoweji
technicznej.

Data podpisania: 27-10-1972

Data wejścia w życie: 03-12-1973

4.

Tytuł umowy: Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL i Cesarskim Rządem Iranu.

Data podpisania: 18-05-1973

Data wejścia w życie: 07-05-1974

5.

Tytuł umowy: Porozumienie w sprawie ułatwień wizowych dla niektórych kategoriiobywateli
polskich i irańskich zawarte w formie wymiany listów.

Data podpisania: 24-04-1975

Data wejścia w życie: 01-05-1975

6.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Cesarskim Rządem Iranu wsprawie
międzynarodowych przewozów drogowych.

Data podpisania: 04-12-1976

Data wejścia w życie: 01-04-1978

7.

Tytuł umowy: Wieloletnia umowa o rozwoju współpracy gospodarczej i przemysłowejmiędzy
Rządem PRL a Cesarskim Rządem Iranu.

Data podpisania: 25-08-1977

Data wejścia w życie: 22-07-1978

8.

Tytuł umowy: Protokół między Rządem RP a Rządem Islamskiej Republiki Iranu wsprawie
zniesienia obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych.

Data podpisania: 08-07-1991

Data wejścia w życie: 07-08-1991

9.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Data podpisania: 02-10-1998

Data wejścia w życie: 01-12-2006

10.



Tytuł umowy: Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji międzyRządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu.

Data podpisania: 02-10-1998

Data wejścia w życie: 30-10-2001

11.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie
lotniczym.

Data podpisania: 26-10-1999

Data wejścia w życie: 06-10-2003

12.

Tytuł umowy:
Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem
Ochrony Środowiska Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie ochrony
środowiska.

Data podpisania: 10-10-2002

Data wejścia w życie: 10-10-2002

13.

Tytuł umowy:
Protokół zmieniający Umowę między Rządem RP a Rządem Islamskiej Republiki Iranu
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,
podpisaną w Teheranie dnia 02.10.1998 r.

Data podpisania: 15-12-2004

Data wejścia w życie: 01-12-2006

14.

Tytuł umowy:
Memorandum o Porozumieniu między Rządem RP a Rządem Islamskiej Republiki
Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi,
substancjami psychotropowymi i prekursorami.

Data podpisania: 11-07-2005

Data wejścia w życie: 04-02-2008

15.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem IslamskiejRepubliki
Iranu o współpracy gospodarczej.

Data podpisania: 26-09-2015

Data wejścia w życie: 20-06-2017

16.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Islamskiej Rep. Iranu o współpracyw
zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Data podpisania: 23-05-2016

Data wejścia w życie: 23-05-2016

Źródło: Baza Traktatowa MSZ RP.



3.3. System celny

Stawki celne w Iranie mogą sięgać nawet 75%. Wartość celna importowanych towarów jest zasadniczo
obliczana na podstawie kosztu, ubezpieczenia i wartości frachtu.35

Główne ustawodawstwo celne Iranu obejmuje ustawę regulującą eksport-import, rozporządzenie
wykonawcze do ustawy eksportowo-importowej, przepisy dotyczące eksportu, importu i ceł w strefach
przemysłowych wolnego handlu.36

Importerzy powinni zarejestrować się w Ministerstwie Gospodarki i Finansów w celu uiszczenia opłat
celnych i podatkowych, a także online w Irańskiej Organizacji Promocji Handlu. Irańskie przepisy celne
wyróżniają 3 kategorie towarów pod względem procedur importowych: dopuszczalne towary, które
otrzymują licencję lub aprobatę pod warunkiem spełnienia kryteriów importowych towary warunkowe
lub ograniczone, wymagające licencji lub zezwolenia, takie jak żywność i sprzęt telekomunikacyjny,
towary zabronione, które są zakazane na mocy islamskiego prawa szariatu lub innego prawa
irańskiego, np. napoje alkoholowe. Towary importowane spoza Iranu do jego stref wolnego handlu
(SWH) nie podlegają cłom importowym, pod warunkiem, że są sprzedawane w strefie wolnego handlu
lub reeksportowane z Iranu. Przywóz takich przedmiotów, jak materiały budowlane, sprzęt
produkcyjny, części zamienne i narzędzia jest bezcłowy, pod warunkiem, że są one wykorzystywane do
produkcji lub budowy w ramach SWH. Towary wytwarzane w strefach wolnego handlu podlegają
opłatom celnym przy imporcie do Iranu kontynentalnego proporcjonalnie do ilości nieirańskich
surowców i komponentów użytych do ich produkcji. Więcej informacji na temat taryf importowych
znajdziesz w Bazie Danych Dostępu do Rynku (h�ps://trade.ec.europa.eu/access-to- markets/en/
content/welcome-access2markets-market-access-database-users). 37

4. SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY

Podatek w Iranie jest obliczany za pomocą systemu samooceny. Zyski firmy są opodatkowane na
poziomie korporacji w Iranie, a dywidendy wypłacane akcjonariuszom są zwolnione z podatku.
Mieszkańcy irańscy są opodatkowani od dochodów na całym świecie. Podmioty zagraniczne podlegają
opodatkowaniu od dochodów pochodzących ze źródeł w Iranie lub z działalności prowadzonej w Iranie.
Firma ma siedzibę w Iranie, jeśli została założona zgodnie z irańskim kodeksem handlowym lub jest
zarządzana z Iranu. Do celów podatkowych zazwyczaj stosuje się irański rok kalendarzowy,
rozpoczynający się 21 marca i kończący się 20 marca następnego roku, ale firma lub oddział może
używać własnego roku obrachunkowego, jeśli jest inny. Rozliczenia podatkowe w Iranie opierają się na
roku podatkowym firmy. Wszystkie irańskie podmioty i oddziały firm zagranicznych muszą złożyć
roczne zeznanie podatku dochodowego od osób prawnych i złożyć bilans oraz rachunek zysków i
strat w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Iran nie ma przepisów

35 GOV.UK, h�ps://www.gov.uk/government/publica�ons/doing-business-with-iran/frequently-asked-ques�ons-on-doing-
business-with-iran (dostęp. 19.04.2022).
36 Ibidem.
37 Ibidem.



dotyczących podatku od transakcji między powiązanymi firmami i nie ma szczegółowych przepisów
dotyczących podatku od zysków kapitałowych.38

Firmy muszą zarejestrować się w Państwowej Organizacji Podatkowej i Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych dla celów: podatku od wartości dodanej, podatku dochodowego od osób prawnych, taryf
celnych, podatków socjalnych i związanych z zatrudnieniem.39

Standardowa stawka VAT w Iranie wynosi 9%. Stawki VAT stosowane do towarów specjalnych to: 15%
na papierosy i wyroby tytoniowe, 30% na benzynę i paliwa lotnicze, 11% na olej opałowy. 17
rodzajów towarów i usług jest zwolnionych z podatku VAT, w tym podstawowa żywność, leki,
produkty rolne, usługi finansowe, nieruchomości i ręcznie tkane dywany.40

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25% i dotyczy zarówno podmiotów będących
rezydentami, jak i podmiotów zagranicznych (z wyjątkiem firm ubezpieczeniowych oraz
nieirańskich linii lotniczych i firm żeglugowych). Podmioty będące rezydentami są oceniane na
podstawie rzeczywistych zysków. Podmioty niebędące rezydentami są opodatkowane na podstawie
domniemanego zysku w wysokości od 10% do 40%.41

Nie ma podatku u źródła od dywidend wypłacanych przez irańskie firmy. Odsetki płacone
nierezydentowi podlegają 3% podatkowi u źródła. Tan�emy wypłacane nierezydentowi podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie domniemanego zysku w
wysokości od 10% do 40%. Najnowszy budżet Iranu zniósł irański podatek u źródła od usług.42

Podatek dochodowy jest pobierany według stawek progresywnych do 20%. Stawki za rok obrotowy do
20 marca 2016 r. były następujące: 0% do 138 mln IRR, 10% od dochodu od 138 milionów IRR do 966
milionów IRR, 20% od dochodu powyżej 966 milionów IRR. Podatek dochodowy pobierany jest od
wynagrodzeń, dodatków i wszystkich rodzajów wynagrodzeń. Obywatele spoza Iranu podlegają
irańskiemu podatkowi od wszelkich dochodów uzyskanych w Iranie.43

Iran nakłada podatek ekologiczny w wysokości 1% sprzedaży na zanieczyszczające jednostki
produkcyjne, w tym rafinerie i fabryki petrochemiczne. Iran nakłada również podatek od transferu
samochodów i akcyzę na usługi transportu miejskiego i pojazdy silnikowe. 44

5. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW

Prawo dotyczące inwestycji zagranicznych w Iranie pozwala na 100% posiadanie udziałów (z wyjątkiem
wielu branż) oraz umożliwia swobodny wybór formy prawnej przewidzianej w irańskim prawie
handlowym. Inwestycje zagraniczne podlegają ograniczeniom w trzech sektorach znacjonalizowanym
sektorze na�owo-gazowym, nieruchomościach, na których własność gruntu jest zabroniona w
określonych lokalizacjach geograficznych (określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) oraz
w bankowości i ubezpieczeniach (o ile inwestycja nie jest dokonywana offshore). Ustawa o promocji i
ochronie inwestycji zagranicznych z 2002 r. (FIPPA) chroni inwestorów

38 Ibidem.

39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.



spoza Iranu i zachęca do inwestycji zagranicznych poprzez ochronę inwestora przez cały okres
działalności w Iranie, zagwarantowanie przywilejów dla inwestycji zagranicznych, umożliwienie
transferu kapitału i dywidend z Iranu, odszkodowanie w przypadku nacjonalizacji lub wywłaszczenia,
łatwiejsze i szybsze licencjonowanie i zatwierdzanie inwestycji, udzielanie dostępu do zagranicznych
forów rozstrzygania sporów, pomoc zagranicznym inwestorom w ich relacjach z władzami Iranu,
zapewnienie zagranicznym inwestorom takiej samej ochrony, jak inwestorom lokalnym. Bezpośrednie
inwestycje zagraniczne za pośrednictwem FIPPA mogą odbywać się poprzez udział kapitałowy
w kapitale zakładowym spółek irańskich oraz ustalenia umowne, jak np. dotyczące wykupu lub
finansowanie projektu. Inwestycje pośrednie są dozwolone w zamkniętych obszarach rynku, jeśli
inwestor nie posiada udziałów kapitałowych, ale do ochrony wymagana jest licencja FIPPA. Licencja
FIPPA daje również przywileje związane z wizami, pozwoleniami na pobyt i pracę. Inwestorzy
zagraniczni potrzebują najpierw licencji Organizacji ds. Inwestycji, Pomocy Gospodarczej i Technicznej
Iranu (OIETAI), aby móc działać w ramach FIPPA.45

Niemniej jednak, dostęp do rynku w Iranie jest utrudniony przez duży stopień biurokratyzacji oraz
scentralizowania gospodarki, a także fakt, że od połowy 2018 roku rynek irański jest objęty
sektorowymi sankcjami gospodarczymi, które w znacznym stopniu utrudniają nawiązanie relacji
handlowych. W Iranie otrzymanie pełnej informacji o barierach w handlu i inwestycjach jest trudne. Do
podstawowych problemów należy także zaliczyć problemy z transferami bankowymi – polskie banki
obecnie odmawiają przyjęcia zleceń realizacji transakcji do/z Iranu. Wynika to wprost z tzw. sankcji
drugorzędnych, gdzie banki z aktywami i relacjami z USA nie mogą współpracować z Iranem. Ponadto
w Iranie od końca 2018 roku funkcjonuje lista towarów, których nie wolno importować i eksportować.
Najprostszym sposobem na nawiązanie relacji handlowych z Iranem wydaje się skorzystanie z usług
oficjalnego pośrednika (podmiot taki jest oficjalnie zgłoszony i zarejestrowany w Irańskiej Izbie Handlu,
Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa – ICCIMA).46

6. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

W Iranie dominuje kultura spotkań osobistych, które są elementem budowania zaufania między
partnerami. Często praktykowane jest używanie w komunikacji służbowej maili prywatnych. Kobiety
przyjeżdzające z zagranicy traktowane są z szacunkiem. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad
islamskiego stroju – obowiązuje strój zakrywający sylwetkę, a na głowie należy mieć chustę. W
większości wypadków irańscy przedsiębiorcy posługują się j. angielskim. Podczas spotkań przyjęte jest
wręczanie drobnych upominków np. gadżetów firmowych. Nie należy wręczać alkoholu, który jest w
Iranie zakazany. 47

6.1. Najskuteczniejsze metody marketingowe związane z działalnością na rynku
Iranu48

Niektórzy właściciele firm wciąż upierają się przy tradycyjnych papierowych metodach badawczych,
mimo że ich firmy starają się prowadzić badania w nowoczesny sposób. Według badań
przeprowadzonych przez Idealween Company wśród 50 pracodawców w krajowych i
międzynarodowych firmach dotyczących ich projektów badawczych, rozpiętość jest następująca:

45 GOV.UK, h�ps://www.gov.uk/government/publica�ons/doing-business-with-iran/frequently-asked-ques�ons-on-doing-
business-with-iran (dostęp. 19.04.2022).
46 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp 14.04.2022).
47 Ibidem.
48 Research World, h�ps://archive.researchworld.com/marke�ng-research-in-iran/ (dostęp 19.04.2022).



Percentage of research spend by research method

Telephone (CATI) 20%

Face-to-face (CAPI) 42%

Face-to-face (PAPI) 15%

Online quan�ta�ve (CAWI) 5%

Total quan�ta�ve research Approx. 82%

Total qualita�ve research Approx. 18%

Jeśli chodzi o zasięg geograficzny projektów, 30% badań marke�ngowych prowadzonych byłow
Teheranie, 60% w Teheranie i innych dużych miastach, a 10% na terenie całego kraju.

7. REKOMENDACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ROZPOCZĘCIA
DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ NA RYNKU IRANU

7.1. Podstawowe kontakty do instytucji wspierających przedsiębiorczość

Poniżej przedstawiono listę danych teleadresowych organizacji wspierających wymianę handlową: 49

Tabela 5. Wykaz najważniejszych kontaktów

1. Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Teheranie
Witryna internetowa: www.iran.trade.gov.pl

E-mail:
Telefon: +98 912-005-4238

2. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie

Witryna internetowa: h�p://teheran.msz.gov.pl

E-mail: teheran.amb.handlowy@msz.gov.pl

Telefon: +98 (21) 8878 7262 do 64

3. Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Polsce

Witryna internetowa: www.warsaw.mfa.ir

E-mail: secretary@iranemb.pl

Telefon: +48 (22) 617 15 85

4. Irańska Organizacja Promocji Handlu

Witryna internetowa: h�p://eng.tpo.ir

E-mail:
Telefon:
5. System informacji taryfowej ISZTAR

Witryna internetowa: h�ps://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/

E-mail:
Telefon:
6. Organiza�on for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran

Witryna internetowa: h�p://www.inves�niran.ir/en/home

49 Strona Portalu Promocji Eksportu,
h�ps://iran.trade.gov.pl/pl/f/v/471276/PPE_PL_Przewodnik%20po%20rynku%20Iranu.pdf, (dostęp: 1.04.2022) oraz Serwis
Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/iran/informator-ekonomiczny (dostęp: 1.04.2022).



E-mail:
Telefon:
7. Iran Interna�onal Exhibi�ons Co. Publiczna firma organizującą najważniejsze imprezy targowe w
Iranie

Witryna internetowa: h�p://en.iranfair.com/

E-mail: office@iranfair.com

Telefon: +98-21-21918

8. Unijny helpdesk ds. współpracy z Iranem

Witryna internetowa: h�ps://sanc�ons-helpdesk.eu/ E-
mail:
Telefon:

Źródło: Portal Promocji Eksportu oraz Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.


