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Informacje ogólne

I.

Informacje ogólne

W ostatnich latach, Iran osiągnął znaczący sukces jeśli chodzi o rozwój
technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Ostatnie poczynania postawiły Iran na ścieżce do stania się potencjalnym, regionalnym gigantem
w tej dziedzinie. Dlatego też, rząd Iranu poprzez Ministerstwo Informacji i Technologii Telekomunikacyjnej Iranu (Ministry of I.C.T. of Iran) opracowało długoterminowy plan zakładający, że Iran stanie się czołowym
potentatem sektora IT / ICT w regionie do roku 2025.
Powyższy plan zakłada stopniowe zapewnianie rozwoju, napływu
kapitału oraz transferu technologii, a także budowy i rozbudowy
infrastruktury sektorowej.
Na rok 2016, wg danych ministerstwa, sektor w Iranie przedstawiał się
następująco:

Źródło: Ministerstwo Informacji i Technologii Telekomunikacyjnej Iranu (Ministry of I.C.T. of Iran)
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W latach 2007-2017, rynek telekomunikacji sieci liniowych (kablowych)
zanotował nieznaczny wzrost. Wskaźnik penetracji rynku (PR - penetration rate) podskoczył z 33,5% w roku 2007 do 38,7% w roku 2017.
Natomiast wzrost w sektorze telefonii komórkowej i dostępie do
mobilnego Internetu i telekomunikacji był nieporównywalnie większy.
Wskaźnik penetracji z poziomu 39,5% w roku 2007 osiągnął poziom 110,5%.

Źródło: Ministry of I.C.T. of Iran

Przepustowość szerokopasmowego internetu, sieć światłowodów oraz
IP network w Iranie także odnotowały wzrost w tym okresie:
- Szerokopasmowa przepustowość internetu wzrosła znacząco. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniósł 73,6% Wzrost z poziomu 6.05GB/s w roku 2007, do 1500 GB/s w 2017;

Źródło: Ministry of I.C.T. of Iran
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- Sieć światłowodów zanotowała średni wzrost 5,1% (Skumulowany
roczny wskaźnik wzrostu - CAGR);
- IP network: z 31,8Gbps (2007) do 6800 Gbps (2015)

Źródło: Ministry of I.C.T. of Iran

Pod koniec roku 2017, Iran znalazł się na 81. pozycji (12 w regionie) w Indeksie Rozwoju Sektora ICT (ICT Development Index Report 2017), co
oznacza awans o cztery miejsca. W raporcie, najwyższą pozycję w kraju
zajął oczywiście Teheran z całą prowincją administracyjną. Indeksy Iranu prezentowały się w 2017 roku następująco:

Źródło: ICT Development Index Report 2017

O rozwoju sektora świadczą także sukcesy w dziedzinie satelitarnej.
Będąc Członkiem International Space Committee, od 1969 roku, jako
jeden z niewielu krajów w regionie Bliskiego Wschodu, Iran posiada
historię wystrzeliwania w kosmos satelitów telekomunikacyjnych:
(RA-SAD 1 i NAVID ELMO SAN’AT).
Sektor IT/ICT w Iranie
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Dane przekazywane i publikowane przez rządowe instytucje i urzędy
w Iranie zawsze zawierają pewną dozę propagandy, i nie należy traktować ich dosłownie. Niemniej jednak, od lat w Iranie obserwuje się
gigantyczny wzrost zarówno użytkowników mobilnej komunikacji
i Internetu. Dostęp do Internetu i multimediów stał się powszechny,
natomiast Urząd ds. Bezpieczeństwa i Cenzury nie blokuje już tak dużej
ilości stron i multimediów, jak w latach 2007-2013.
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Najważniejsze instytucje, urzędy, agencje, uniwersytety i parki technologiczne

II.

Najważniejsze instytucje,
urzędy, agencje, uniwersytety
i parki technologiczne

- Ministerstwo Informacji i Technologii Telekomunikacyjnej Iranu
(Ministry of Information and Communications Technology of Iran - Ministry of
I.C.T.)
Odpowiedzialne za krajowy rozwój telekomunikacji, poczty krajowej,
telekomunikacji i informacji technologicznej kraju.
- Rada Jakości Technologii Informacyjnej
(Information Technology Council Excellence (ITCE)
Odpowiedzialna za kontrolę jakości i poziomu strategicznych decyzji
w sektorze.
- Przedsiębiorstwo Infrastruktury Telekomunikacyjnej
(Telecommunication Infrastructure Company - T.I.C.)
Przedsiębiorstwo rządowe, działające komercyjnie, odpowiedzialne za
ściąganie technologii, zarządzanie, rozwój, utrzymanie i eksploatację
Narodowej Infrastruktury Telekomunikacyjnej Iranu (National Telecommunication Infrastructure Network - TIN).
- Komisja ds. Regulacji
(Communication Regulatory Authority Commission - CRA)
Instytucja powołana w celu tworzenia konkurencyjnego środowiska
w dziedzinie inwestycji i eksploatacji sektora ICT, poprzez wspieranie
prywatnych przedsiębiorców z kraju i zagranicy.

Sektor IT/ICT w Iranie

9

Jest to niezależna instytucja rządowa, powołana w celu tworzenia regulacji i przepisów rynkowych w sektorze.
- Centrum Badań Telekomunikacyjnych Iranu
Iran Telecommunication Research Center (ITRC)
ITRC to największe centrum badań tego typu w sektorze IT / ICT, powstałe zaraz po rewolucji Islamskiej 1979 roku. Odpowiedzialna za
nadzorowanie wielu badań rozwoju sektora oraz wspierania wdrażania
w życie rozwiązań technicznych.
Największe i najważniejsze Parki Technologiczne, Specjalne Strefy
Ekonomiczne oraz Instytucje Badawcze w sektorze IT / ICT w Iranie

Grafika za: Smart Invest Iran
Inne, mniejsze Parki Technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne
i Instytucje Badawcze w Iranie:
Lp.

Nazwa

Lp.

Nazwa

1

Sistan and Balouchestan S&T Park

10

Qazvin S&T Park

2

East Azerbaijan S&T Park

11

Kerman S&T Park

3

Wes Azerbaijan S&T Park

12

Kermanshah S&T Park

4

Khorasan S&T Park

13

Gilan S&T Park

5

Persian Gulf S&T Park

14

Modarres S&T Park

6

Zanjan S&T Park

15

Markazi S&T Park

7

Semnan S&T Park

16

Hamedan S&T Park

8

Fars S&T Park

17

Yazd S&T Park

9

Qom S&T Park

18

Kordestan S&T Park

Źródło: Ministerstwo Nauki, Badań i Technologii Iranu
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Iran pochwalić się może stosunkowo dużą ilością uczelni i centrów
edukacji w branży IT / ICT. Inżynieria i nauki ścisłe, ze względu na to, że
wpisują się długoterminowe plany i projekty rozwoju, a także bezpieczeństwa kraju, są promowane i wspierane w Iranie - zarówno przez rząd,
jak i instytucje wsparcia rozwoju nauki.
Pośród oferowanych kierunków w branży wyróżnić można m.in.:
- Software & Hardware Engineering,
- IT Engineering,
- Information Security,
- e-Commerce,
- Network and Multimedia Systems,
- Computer Networks
Do najważniejszych katedr edukacyjnych w Iranie należy Katedra
Tech-nologii Stosowanej Komunikacji Pocztowej i Telekomunikacji
(Facility of Applied Sciences of Post and Telecommunication). Choć nazwa
brzmi staro-świecko, bo powstała jeszcze za czasów monarchii w
Iranie, dziś zajmu-je się edukacją w dziedzinie badań i rozwoju branży
IT / ICT, kształcąc często kadry cyberbezpieczeństwa Iranu.

Do największych uniwersytetów w dziedzinie należą:
Nazwa uniwersytetu

Lokalizacja (miasto w Iranie)

Sharif University of Technology

Teheran

Tehran University

Teheran

Amir Kabir University

Teheran

Khaje Nasiroddin-e Toosi University

Teheran

Tarbiat-e Modares University

Teheran

Shiraz University

Sziraz

Tabriz University

Tabriz

Al.-Zahra University

Teheran

Źródło: Ministerstwo Nauki, Badań i Technologii Iranu.
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III. Eksport / Import / Usługi
Od roku 2012, kiedy Ministerstwo Informacji i Technologii Telekomunikacyjnej Iranu rozpoczęło wdrażanie w życie planów dot. rozwoju
sektora IT / ICT, Iran stale notuje wzrost w wartości dodanej sektora.
Choć w 2015 roku, w skali całego kraju, sektor stanowił zaledwie 1,5%
wartości dodanej*, Iran dalej prowadził działania rozwojowe i
modernizacyjne, a także promujące.
*Dane wg: Central Bank of Iran, IT/ICT Report 2015.
Wysokie możliwości młodego pokolenia Irańczyków, które stanowi
wg różnych szacunków 40-65% społeczeństwa sprawiły, że w okresie lat 2012-2016 Iran był w stanie zachęcić i rozwinąć ogromną liczbę
start-upów w sektorze IT / ICT, że w roku 2017 stały się punktem odniesienia i wzorem dla rozwoju innych start-upów w innych dziedzinach /
sektorach gospodarki.
Eksport:
O ile dokładną wartość eksportu wiedzy z dziedziny IT (oprogramowania, gry, video z CGI) trudno jest oszacować, m.in. z powodu braku w Iranie instytucji i przepisów jednoznacznie monitorujących branżę i jej
eksport / import, o tyle w kwestii produkcji komponentów oraz sprzętu
sektora, w roku 2016 Iran wyeksportował sprzęt wartości ponad 9 mln
USD.
Opis

Wartość eksportu 2016 (USD)

Sprzęt komputerowy i cyfrowy

1 018 147

Sprzęt telekomunikacyjny

5 124 545

Komponenty (elektronika)

266 969

Inne

2 617 057

Razem:

9 026 718

Źródło: Urząd Celny Iranu (IRICA)
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Na obecne standardy światowe jest to kwota niewysoka, która jest przede
wszystkim efektem ciągle stosunkowo małego wkładu krajów wysoko
rozwiniętych w ten sektor. Również wiele produktów produkcji irańskiej
jest produkowana jest na użytek wewnętrzny Iranu,
zostaje
eksportowana do krajów ościennych, gdzie sporą część stanowią
produkty przemytu lub obrotu pozakomercyjnego (do krajów jak:
Pakistan, Afganistan, Syria, Irak itp., nie rejestrowanego przez Irański
Urząd Celny - IRICA).
Jednak stały wzrost oraz fakt traktowania przez Iran tego sektora jako
priorytetowy dla postępu myśli technicznej kraju powoduje, że możliwości współpracy i rozwoju np. dla firm z Polski są ogromne.
Import:
W 2016 roku, Iran sprowadził do kraju sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny wartości przeszło 2,600 mln USD. Największą część stanowił
sprzęt telekomunikacyjny, a następnie komputerowy oraz podzespoły
komputerowe (w tym oprogramowanie).

Opis

Wartość importu 2016 (USD)

Sprzęt komputerowy, cyfrowy oraz podzespoły

626 849 876

Sprzęt telekomunikacyjny

1 037 438 438

Komponenty (elektronika)

212 568 129

Inne

795 855 141

Razem:

2 672 711 584

Źródło: Urząd Celny Iranu (IRICA)

Głównymi dostawcami były: Chiny (25%), Zjednoczone Emiraty
Arab-skie (12%) Korea Południowa (8%), Turcja (7%), Niemcy (7%) oraz
Indie (5%).
Warto nadmienić, że w 2018 roku, Iran sprowadził szeroko
rozumiany sprzęt telekomunikacyjny z Polski o wartości 26 mln USD.
Eksport i mport usług sektora IT / ICT:
Zdecydowanie gorzej w Iranie wygląda kwestia eksportu i importu
usług w sektorze IT / ICT.
Sektor IT/ICT w Iranie
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Bazując na danych International Trade Center (https://www.trademap.
org), w roku 2015 Iran przyciągnął usługi w sektorze (import usług)
wartości 388 000 USD. Natomiast eksport usług w tym samym roku
wyniósł 460 000 USD.
Import usług It / ICT do Iranu (2013-2015)

Źródło: International Trade Center (https://www.trademap.org)

Eksport usług IT / ICT z Iranu (2013-2015)

Źródło: International Trade Center (https://www.trademap.org)

Analizując jakiekolwiek statystyki eksportowo-importowe Iran należy
mieć na uwadze bardzo ważną kwestię - politykę protekcjonalizmu we-
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wnętrznej produkcji Iranu. Polityka sprzeciwu lub protekcjonalizm produktów
irańskich - bo taką nazwę nosi ten nurt polityczny, prowadzona jest przez
rząd Iranu od roku 2007 (z różnym skutkiem). Iran ma aspirację stać się
centrum przemysłowym regionu. Stąd podstawowym założeniem polityki gospodarczej Iranu jest sprowadzanie produktów produkcji zagranicznej do kraju wyłącznie wtedy, gdy w Iranie nie ma możliwości przemysłowych do produkcji miejscowej. Iran kładzie nacisk na koprodukcję
(z lokalnym partnerem) lub przeniesienie produkcji na teren kraju. Od
lat stosuje wysokie stawki zaporowe na import, nakłaniając firmy do inwestycji w Iranie (tym samym zmuszając to transferowania technologii
do Iranu).
Sektor IT / ICT - przede wszystkim w usługach, jest na ten moment wyjęty z tej polityki. Rząd Iranu zdaje sobie sprawę, że produkcja na wielką
skalę wysokiej jakości sprzętu komputerowego czy telekomunikacyjnego w tej chwili jest w Iranie niemożliwa. Stąd brak zaporowych taryf
celnych i wysoki poziom importu technologii. Dopóki sytuacja się nie
zmieni, jest to idealny moment na wejście i promocję polskich rozwiązań
z branży.

Sektor IT/ICT w Iranie
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IV.

Rynek

pracy

Według raportu bazy danych rynku IT / ICT, na koniec 2016 roku (20
marca 2017) w Iranie liczba aktywnie działających firm w sektorze wynosiła 2771. Prawie 78% z nich to firmy aktywne w szeroko rozumianym
sektorze IT.
Liczba aktywnych firm w sektorze IT / ICT
Opis kategorii firmy

Liczba firm

IT

2156

Telekomunikacja

79

Information Society

275

Producenci, konstruktorzy i programiści

55

Konsultanci i R&D

188

Usługi biznesowe

18

Razem:

2771

Źródło: http://www.ictkey.ir

Podział kategorii firm na rynku IT / ICT

Źródło: http://www.ictkey.ir
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Według rankingu Organizacji Zarządzania Przemysłem Iranu
(Iranian Industrial Management Organization), która klasyfikuje
firmy na rynku irańskim, struktura / spis 50 największych firm
w Iranie na rok 2017 wygląda następująco:

Źródło: Iranian Industry Management Organization, 2017.

Irańskie Centrum Statystyczne (odpowiednik polskiego Głównego
Urzędu Statystycznego) podaje, iż w irańskim sektorze IT / ICT zatrudnionych jest 234 619 pracowników. Stanowi to ok. 1% zatrudnionego społeczeństwa kraju. 180 476 (77%) to mężczyźni, 54 143 (23%) to kobiety.
Struktura płac / zarobków w sektorze IT / ICT:

Kategoria

Przykładowe stanowisko

Ekspert

Network expert; IT expert; tech-support manager; network administrator

Kierownik
średniego
szczebla
Kierownik (wysoki szczebel)

IT manager; IT supervisor; network
manager; tech-support manager; project manager
Network manager; Tech-manager; IT
manager; product manager

Miesięczna pensja
(w USD)
Minimum

Średnia

Maksimum

316

526

1316

368

789

1842

342

1184

3658

Źródło: Raport płac 2016, Irańskie Centrum Statystyczne.
Sektor IT/ICT w Iranie
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V.

Inwestycje (lokalne i zagraniczne)
oraz perspektywy sektora

Okres między 2015 a I połową 2018 roku to czas swoistego prosperity
w Iranie, jeżeli chodzi o napływ inwestorów zagranicznych. Po
wejściu w życie w lutym 2016 roku porozumienia nuklear-nego
(Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA), światowe firmy
i inwestorzy zaczęli masowo napływać do Iranu. Firmy zagraniczne
przestały być ograniczane w handlu i inwestycjach w Iranie. Skutkowało to w latach 2016-2017 ogromną „irańską gorączką” - do Iranu napływały delegacje, inwestycje i towary z Europy, Azji, a nawet Ameryki
Północnej. Z powodu wspomnianej wcześniej korzystnej polityki Iranu
dot. start-upów, było i jest ogromne zainteresowanie współpracą, rozwojem myśli, technologii oraz inwestycjami w kraju.
W wyżej wspomnianym okresie doszło do ogromnych inwestycji w sektorze.
Choć dominowały inwestycje lokalne, nie obeszło się bez napływu inwestycji
zagranicznych. Najbardziej znanym przykładem jest niesamowicie owocna
inwestycja holenderskiego International Internet Investment Coöperatief (IIIC)
dot. inwestycji 100 mln USD w start-up Digikala - online retailer w Iranie
(www.digikala.com). Inną inwestycją na ogromną skalę było wsparcie MTN
(właściciela irańskiego operatora telekomunikacyjnego MTN-Irancell) na
kwotę 20 mln EUR w Iran Investment Group - właściciela aplikacji SNAPP-taxi
(irański UBER).
Zagraniczne inwestycje w irańskie startupy
Inwestor

Inwestycja (kwota)

Partner

International Internet Investment Coöperatief (IIIC)

100 000 000 USD

Digikala

Pomegranate Investment AB

500 000 USD

Bahmata

MTN
(w tym MTN-Irancell)

20 000 000 EUR

Iran Investment Group
(Snapp-Taxi Services)

Pomegranate Investment AB

60 000 000 EUR

Sarava

Źródło: Digiato.com
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Do największych oczekiwań inwestycyjnych Iranu należą inwestycje w:
- rozwój technologii GSM (ogólnie technologii telefonii komórkowej),
- rozwój i modernizacja sieci bezprzewodowej internetu (dostępu),
- inwestycje joint venture z operatorami telefonii komórkowej w Iranie,
- Advance Communication Services,
- rozwój Next-Generation Network (NGN),
- produkcja i transfer technologii ICT-related equipment.
Jako jeden ze sztandarowych przykładów podać można irańską firmę
FANAP (www.fanap.ir), która na przełomie 2016 i 2017 roku otrzymała
od Ministerstwa I.C.T Iranu certyfikat i koncesję na sprowadzanie inwestycji w technologie i rozwiązania FCP (Fixed Communication Provider),
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) oraz IPTV (Internet Protocol Television) na łączną kwotę do 2 bln USD.
Sektor IT / ICT dalej pozostaje jednym z priorytetów rządu irańskiego.
Planem rządu Iranu do 2020 roku jest ściągnięcie inwestycji w sektorze
do wysokości łącznej 30 mld USD:

Źródło i grafika: Frost & Sullivan Report.

W najbliższym okresie, rząd Iranu i Ministerstwo I.C.T. planują m.in.:
- zwiększenie wydatków na sektor IT oraz R&D,
- powołać większą ilość inkubatorów i funduszy wsparcia startupów oraz
SME z sektora IT / ICT,
- opracować systemy wsparcia rozwoju edukacji i szkoleń personelu
w sektorze,
Sektor IT/ICT w Iranie
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- zwiększyć napływ technologii oraz poszerzyć wskaźniki penetracji rynku w sektorze,
- poszerzyć zakres technologii bezpieczeństwa i zabezpieczeń sieci (Network Security).
Niestety, 8 maja 2018 roku sytuacja w Iranie uległa zmianie. Po wycofaniu się USA z porozumienia JCPOA, nad Iranem ponownie zaczęły
zbierać się „czarne chmury”. Spora liczba firm z Europy i Azji wycofała się
z Iranu w obawie przed amerykańskimi sankcjami. Niemniej jednak, zachodnie produkty dalej docierają do Iranu poprzez nieoficjalnych partnerów i lokalnych importerów.
Należy pamiętać, że jeżeli technologia (produkt) docierający do Iranu,
nie jest to produkt kategorii podwójnego zastosowania lub nie znajduje
się bezpośrednio na listach sankcyjnych (listy towarowe), brak jest formalnych przesłanek przed powstrzymaniem się od współpracy z Iranem
i irańskim partnerem.
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Podstawowe informacje dot.
formalnych aspektów wejścia
i działalności na rynku irańskim

Według reformy Ministerstwa Gospodarki Iranu, od roku 2015, zagraniczni inwestorzy mają prawo rejestracji firm i przedsiębiorstwa
w Iranie ze 100% pakietem własności. Ma to stanowić zachętę poprzez
tworzenie poczucia stabilności i bezpieczeństwa własności dla zagranicznych inwestorów, by być bardziej aktywnym w Iranie i przenosić
firmy do kraju. Prawo rejestracji w Iranie przewiduje dwa typy rejestracji
w celach inwestycyjnych:
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company LLC),
- Spółka Akcyjna (Joint Stock Company).
W celu ochrony zagranicznego inwestora w kraju, Iran powołał przy Ministerstwie Gospodarki ciało zwane OIETAI - Organization for Investment,
Economic and Technical Assistance of Iran. Jest to organizacja analizująca
i publikująca informacje nt. możliwości inwestycyjnych w Iranu, a także
wspierająca i promująca Iran jako kierunek inwestycyjny dla zagranicznych inwestorów.
FIPPA (Foreign Investment Promotion and Protection Act): Kodeks / Zbiór przepisów regulujący prawa i obowiązki zagranicznego inwestora w Iranie.
Na bazie powyższego aktu, OIETAI, z ramienia Ministerstwa Gospodarki, wydaje tzw. Certyfikat Bezpieczeństwa Inwestora / Inwestycji (FIPPA
Certificate).
Artykuł 3 - FIPPA, precyzuje dostępne metody / drogi inwestycji w Iranie:
- Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie (Foreign Direct Investments - FDI),
- Joint Venture,
Sektor IT/ICT w Iranie
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- Buy-Back,
- Built-Operate-Transfer.
Wyżej wymienione inwestycje dot. zarówno możliwości w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
Nie należy jednak zapominać o irańskiej Polityce Protekcjonalizmu Produkcji Wewnętrznej, która precyzuje jednoznacznie, iż jeżeli dany towar
lub inwestycja może zostać wyprodukowany (produkt) lub zrealizowana (inwestycja) przy pomocy irańskiego podmiotu, taki podmiot musi
otrzymać pierwszeństwo w produkcji / wykonaniu.
Organizacja wsparcia biznesu / inwestycji w Iranie:

Akceleratory w Iranie:
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