
 IRAN – Cifre, fapte, tendințe  
 

Iranul are frontiere terestre și 
maritime cu 15 țări, care 
permit acces facil la o 
populație diversificată de 
peste 300 de milioane, a 
cărei putere de cumpărare 
este în creștere, într-un 
moment de stagnare în 
economia globală. 
 Iranul are un mare 
potențial de a deveni un actor 
important în piața 
construcțiilor globale datorită 
rezervelor sale de resurse 
energetice dintre cele mai 
mari din lume. Pentru a 
îndeplini acest obiectiv, este 
nevoie mare de extindere și 
modernizare în sectorul 

construcțiilor. Ca atare, Iranul își propune să utilizeze expertiza și experiența 
companiilor internaționale, pentru a-și atinge necesarul. În plus față de noile 
tehnologii, Iranul intenționează să beneficieze și de metodele practice ale proiectelor 
în curs, pentru a reduce costurile și pentru a satisface cerințele clientului într-o 
proporție cât mai mare. Obiectivele pe termen lung includ cooperarea în proiectele de 
locuințe publice, cercetare și formare de specialitate, producție de materiale de 
construcții și utilizarea celor mai noi tehnologii. Folosirea echipamentelor moderne va 
accelera finalizarea unui proiect și trecerea rapidă la următoarele.  
Încă din secolul al doilea î.Hr. lran a fost în centrul Drumului Mătăsii, această 
poziționare facilitând comerțul și acționând ca un punct central pentru schimbul de 
idei și cunoștințe între Est și Vest. Principiile economice care au guvernat comerțul 
pentru 2 milenii sunt încă aplicabile; la intersecția de drumuri dintre Est și Vest și 
transzonal între Golful Persic și Marea Caspică, lran poate servi ca un hub natural 
pentru producția de bunuri și servicii pentru  o piață regională extinsă. 
                                                                                    

 Project Iran 2016 este cel mai 
mare târg de profil din regiune, care 
reunește companii importante, regionale 
și locale. Evenimentul oferă o platformă 
B2B dedicată miilor de producători și 
exportatori importanți din întreaga lume, 
pe lângă importatorii și profesioniștii din 
industria din Iran, pentru a discuta despre 
oportunitățile de afaceri. La ediția din 

2015 au participat expozanți din peste 15 țări, precum Austria, Belgia, China, Cehia, 
Franța, Germania, India, Iran, Italia, Rusia, Spania, Turcia, Emirate Arabe etc. 
 

 
 



Sectorul construcțiilor- la un pas de depășirea pragului de 0,5 trilioane $ 
 

 
  
 Datorită creșterii investițiilor naționale și internaționale, industria construcțiilor 
a crescut atât de mult în ultimii ani, încât a devenit cea mai mare din Orientul Mijlociu. 
Perspectivele sectorului devin tot mai optimiste datorită interesului crescut al firmelor 
internaționale,  determinat de creșterea numărului populației tinere, precum și de 
creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru proiecte de construcții si infrastructură. 
În plus, este de așteptat să câștige impuls și industria, după ridicarea sancțiunile 
economice și respectiv, datorită creșterii cererii.   
 Abundentă în resurse naturale, cu o economie diversificată, cu o structură 
industrială vastă și cu populație tânără educată, Iranul va deveni liderul regiunii în 
următorii ani prin prisma creșterii cheltuielilor în infrastructură și construcții. Prin 
programele sale de privatizare, guvernul este acum capabil de a dezvolta în 
continuare acest sector, în conformitate cu al cincilea Plan de Dezvoltare 2025. În 
anii următori, premisele programului național vor dezvolta infrastructura țării pentru a 
asigura o creștere durabilă. 
 

Clasament Proiect Valoare  

1 Proiect pentru exploatarea zăcămintelor de gaz din 
South Pars Faza 19-21 

9 miliarde 

2 Proiect pentru exploatarea zăcămintelor de gaz din 
South Pars Faza 17&18 submarină 

7 miliarde 

3 Construcția conductei de etilenă din Vest 5,5 miliarde 

4 Linia de metrou Teheran 6 4 miliarde 

5 Linia de metrou Teheran 7 4 miliarde 

6 Proiect pentru exploatarea zăcămintelor de gaz din 
South Pars Faza 22-24 

3,5 miliarde 

7 Conducata de la Neka la Jask  3,3 miliarde 

8 Construcția rafinăriei prin condensare Bandar 
Abbas  

2,5 miliarde 

9 Proiect pentru exploatarea zăcămintelor de gaz din 
South Pars Faza 13&15 terestră 

2,5 miliarde 

10 Dezvoltarea zăcămintelor de gaz din South Pars 
Faza 17&18 terestră 

2,5 miliarde 



 
Necesarul estimat de locuințe & dezvoltare urbană 

 
► lipsa acută de locuințe: cererea este de aproximativ 1,5 milioane de unități de 
locuințe pe an, în timp ce numai 200.000 de unități sunt finalizate anual 
► 4 milioane unități rezidențiale noi trebuie să fie construite pentru a se crea un 
echilibru între cerere și ofertă 
► 143 miliarde dolari: trebuie să fie alocati în următorii 10 ani pentru restaurarea a 
14.000 de metri de clădiri aflate în stare critică de degradare 
► 14 miliarde de dolari: alocați pentru proiecte de apă în următorii ani 
► 5 miliarde USD: alocați pentru extinderea infrastructurii de tratare a apelor uzate 
► 15 ani de vacanță fiscală pentru firmele care exportă  
► 319 aeroporturi, 131.000 km autostrăzi - prin investiții substanțiale, Iranul a 
dezvoltat porturile, rețelele de cale ferată și rutieră și sistemul de transport aerian, 
creând climatul perfect pentru dezvoltare economică și prosperitate 
►Cu 3,7 milioane de studenți in diferite stadii din învățământul superior, Iran este 
una dintre țările cu cei mai bine educați tineri. 
 Costurile pentru construcțiile standard din Teheran (și, în general în Iran) sunt 
mai mici pentru planificare și construcție, dar mai mari pentru întreținere și 
exploatare. Durata de viață a unei clădiri tipice în regiune este mai mică de 40 de ani. 
Aceste aspecte implică costuri ridicate pentru lungirea ciclului de viață și consumul 
de energie interconectat.  
 În absența unor proiecte multilaterale înrădăcinate în caracteristicile socio-
culturale, economice si tehnologice ale țării, starea actuală a industriei de construcții, 
în general, și industria de locuințe, în special, este ineficientă. În plus, condițiile 
actuale conduc la dificultăți suplimentare cu privire la calitatea construcțiilor și 
locuințelor. 
 

Sectorul construcțiilor în cifre 

Previziuni de creștere în următorii 5 ani 4,2% 

Contribuția în PIB 5,7% 

Cît se cheltuie pe oră pentru construcția de drumuri și clădiri 2 milioane $ 

Unități de locuințe construite pe zi 2.000 

Cererea medie anuală de locuințe pentru următorii 5 ani 1,2 milioane 

Piața construcțiilor previzionată până în 2016 154,4 miliarde $ 

 
 In prezent au loc schimbări importante în structura comerțului mondial care cer 
redirecționarea unei părți a exporturilor către piețele țintă non-UE. Trei sferturi din 
exporturile României sunt orientate spre UE și un sfert spre țările din afara UE. 
Așadar, exporturile românești extra-comunitare reprezintă 10% din PIB și ne situează 
abia pe locul 20 între statele UE. Cu această redusă deschidere a pieței românești 
spre țările terțe, ne rămâne să concurăm în mediul european și să ratăm 
oportunitățile pentru întreprinderile românești sau pentru crearea de noi locuri de 
muncă. Având în vedere deschiderea recentă a pieței din IRAN, după acordul 
convenit de Teheran cu puterile occidentale vizând ridicarea sancţiunilor, APMCR vă 
recomandă participarea la targul PROJECT IRAN. Iranul este o piaţă foarte 
interesantă, cu mari oportunităţi, și este mai mult decât evidentă necesitatea 
prezentării producătorilor români cât mai curând posibil, pentru a nu pierde, în fața 
fabricanților din alte state, oportunitatea ocupării unei poziții pe această piață. 

 


