
Поточний стан політичного режиму характеризується поєднанням ісламістської теократії з елемен-
тами демократичного режиму. Країна є унітарною ісламістською республікою зі змішаною системою 
правління, коли виконавча, законодавча та судова влада контролюються кількома органами, у яких 
домінує духовенство.

Главою держави є Верховний Лідер Ірану, він же духовний лідер країни, має надзвичайно широкі 
повноваження.

Президент є главою виконавчої влади, обирається на виборах на чотири роки та може перебувати на 
посаді не більше двох термінів поспіль. 

Парламент, Меджліс, обирається всенародним голосуванням кожні чотири роки. 

Призначений Верховним Лідером і підпорядкований йому головний суддя Ірану очолює судову 
систему країни, чиї суди та судді забезпечують дотримання ісламських законів і визначають правову 
політику.

Членів Ради міністрів обирає президент. Їх має затвердити парламент, який також може оголосити 
міністрам імпічмент. Кабінет міністрів очолює президент або перший віце-президент, який відпові-
дає за роботу кабінету. 

Політичний устрій, головні державні інститути
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Рецесії, безробіття, 
знецінення місцевої валюти, 
інфляція

Період відновлення після 
обмежувальних заходів 
прорахувати наразі неможливо



Іран, за  2020 року, має треті у світі за розміром розвідані запаси нафти (близько 290 млрд даними

барелів) та другі за обсягом у світі запаси газу (1200 трлн кубічних футів). 

Однак «первинні» санкції США щодо Ірану залишалися в силі. Ці санкції забороняли більшість комер-

ційної діяльності між Сполученими Штатами та Іраном, включаючи експорт до Ірану більшості това-  

рів або послуг зі Сполучених Штатів.

Торгівельні операції з нафтою та газом  країни у 2019 році та є головним шляхом до давали 18% ВВП

отримання доходу в іноземній валюті. Для першого кварталу 2021/22 років прибуток з нафти дав 23.3% 

всього ВВП . Паливний сектор субсидується.

За даними Світового Банку офіційна чиста допомога на розвиток та інша, отримана офіційно допо-

мога становить 210,4 млн $ США (у поточному курсі) для 2019 року.

Також джерела свідчать, що , хоча з початком пан-з 2005 року Іран не отримує позик від інших країн

демії  на суму в 5 млрд $ МВФ отримав запит від Ірану на фінансову допомогу у боротьбі з Covid-19

США.

У країні поєднують елементи планової та ринкової економіки.

Співвідношення державного боргу Ірану до ВВП  у 2020/21 роках.оцінюється Світовим Банком в 52%

Вашингтон вважає, що ядерна програма Ірану секретно працює над створенням зброї, натомість 

Тегеран заявляє про її мирний характер.

Іранська економіка орієнтована на сферу послуг, які становлять, за останніми даними, 45% від ВВП 

країни.

Під час виборчої кампанії .  Дональд Трамп називав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США

Так, США вийшли з СВПД у 2018 році та відновили санкції посиливши їх.

Індекс людського розвитку Ірану для 2019 року становить .0,783

створення ядерної зброї. Зважаючи на тяглість проблематики, окреслимо нещодавні події довкола 

Ірану. 

У 2015 році задля розв'язання питання по безпечності ядерної промисловості Ірану підписується так 

звана Іранська ядерна угода, також відома як  (JCPOA або СВПД за текс-Спільний всеосяжний план дій

том). Згідно з угодою, Іран погоджується вжити заходів для стримування своєї ядерної програми в об-

мін на значне послаблення санкцій США, ООН та ЄС. Угода почала реалізовуватися з січня 2016 року, 

коли МАГАТЕ перевірила, що Іран виконав свої зобов'язання за нею. Було скасовано санкції ООН, ЄС    

та вторинні санкції США.

Іран значну частину свого існування перебуває під санкціями різних держав та їх об’єднань. Пере-

важну більшість санкцій накладено через ядерну програму Ірану, яку вважають націленою на таємне

Історичний контекст проблеми
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Характеристика ВВП Приріст Інфляція ПІІ* Безробіття 

203,4 млрд $ 3,4% 39% 1,342 млрд $ 9,7% 12,2%

Безробіття 
(оцінка МОП)

Значення

* Прямі іноземні інвестиції

Економіка держави, міжнародна підтримка

Ісламська Республіка Іран, 2020 рік

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions/joint-plan-of-action-jpoa-archive-and-joint-comprehensive-plan-of-action-jcpoa-archive
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-mehanism-vidnovlennya-sanktsii-proty-iranu/30794461.html
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/pdf/iran_exe.pdf
https://www.ui.se/globalassets/butiken/ui-paper/2020/ui-paper-no.-6-2020.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/iran-economic-monitor-fall-2021
https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/iran-economic-monitor-fall-2021
https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?end=2019&locations=IR-UA&name_desc=true&start=1960&view=chart
https://sgp.fas.org/crs/mideast/RS20871.pdf
https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/107395/imf-says-processing-iran-s-5-billion-loan-request
https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/iran-economic-monitor-fall-2021
https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/IRN.pdf


Вплив обмежувальних заходів

За даними Дослідницької служби Конгресу США, сектори впливу санкцій можна визначити як такі:

ВВП, інфляція та тренди у працевлаштуванні

Протягом 2011-2015 років економіка Ірану скоротилася, а рівень безробіття навпаки зріс на 20%. ВВП в 

поточних цінах з 2017 року до 2020 впав більш ніж удвічі та зараз має 203,4 млрд $ США, приріст ВВП 

3,4%.

Економіка зазнала рецесії у 2012 та 2018 роках. Один з останніх  щодо Ірану звітів Світового банку

говорить про втрачене десятиліття незначного зростання ВВП протягом 2011-2020 рр.

Варто зауважити, що  у 2016 році до 13,4% після зняття санкцій за СВПД було до-відновлення ВВП

сягнуто шляхом відновлення нафтогазової промисловості, а не інших сфер розвитку. Так само обвал 

після відновлення та посилення санкцій 2018 року відбувся передусім через проблеми паливного 

сектору економіки  —  ненафтовий ВВП скоротився на 2,4% у 2018-19 фінансовому році.

Завдяки тиску обмежувальних заходів Іран не має доступу до понад 100 млрд $ США, розміщених на 

рахунках у різному вигляді. 

По суті ця політика зосереджена на тому, щоб зробити Іран менш вразливим до зовнішнього тиску.

Обмежувальні заходи поза контролем

Доступність закордонних активів

Розглянемо  та практики, породжені економікою опору.політики

Іранський підхід до розв'язання проблеми з санкціями заведено називати «економікою опору» (re-

sistance economy). В іранській стратегії, яка визначає Принципи стійкої економіки, стоїть очікувана 

мета отримати стійкість до обмежувальних заходів інших держав.

Експорт нафти

Політики Ірану щодо обмежувальних заходів

Значна частина експорту нафти потрапляє в Китай (  вуглеводню для 2019 11,3% від усього експорту

року) та позначається як нафта з Малайзії, Оману чи Об’єднаних Арабських Еміратів. Хоча й діяльність 

поза санкціями є ризикованою, однак приватні нафтопереробники готові піти на ризик в обмін на 

значну знижку в ціні.

Експорт нафти Ірану впав з 2,5 млн барелів/добу у 2017 році до середнього значення менше, ніж          

0,4 млн барелів/добу у 2020 році.

Рівень інфляції у 2020 році також є найбільшим за понад 20 років — він стрімко зростав, починаючи      

з 2016 року.

Знецінення валюти

Рівень безробіття серед молоді у 2020 році  сягає 28,5% та не був нижче 20%, почи-за оцінкою МОП

наючи з 1998 року. За даними національних органів статистики Ірану, частка безробітної молоді скла-

дає 23,7% для 2020 року.

Під час дії угоди про СВПД курс становив 35 000 іранських ріалів до долара США. Після виходу сторін з 

угоди ринок відреагував — курс становив близько 150 000 ріалів за 1 долар. У грудні 2021 року рин-

ковий обмінний курс   становив близько 300 000 ріалів за долар.
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https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/iran-economic-monitor-fall-2021
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IR
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=IR
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?end=2020&locations=IR&start=2020&view=map
https://www.reuters.com/markets/currencies/iran-currency-falls-nuclear-talks-seem-hit-roadblock-2021-12-04/
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/03/12/irans-flourishing-stockmarket-reflects-its-resilient-economy
https://ihsmarkit.com/research-analysis/will-us-iran-tensions-destabilize-middle-east-and-oil-markets.html


Згідно з  “Глобальний інноваційний індекс” 2021 року, Іран є однією з країн, яка вміщує    дослідженням

в собі топ рейтингу наукових та технокластерів серед свого регіону (Центральної та Південної Азії). 

Іранська стратегія економіки опору приділяє домінантну увагу розвитку внутрішнього потенціалу, 

декларуючи задля цього залучення до економічних процесів класів з низьким та середнім рівнями 

доходу.

Диверсифікація експорту

Підвищення ефективності виробництва замість інвестицій

Позаяк національне виробництво в умовах санкцій позбавлене підтримки закордонних інвестицій, 

Іран шукає сталий розвиток в ініціативі підвищення ефективності виробництва. Підвищення ефек-

Одними з тіньових гравців на іранському ринку є підприємства з Європи, що торгують за посеред-

ництва Туреччини чи ОАЕ. , компанії з ЄС дають 15% від імпорту Ірану, та різ-За оцінкою дослідників

ними шляхами постачають машини та обладнання на суми у 300-400 млн євро щомісяця.

Іран має ряд обробних галузей, які сукупно приносять понад половину ВВП країни. Деякі з них, такі    

як видобуток і металообробка, отримують вигоду від доступу до дешевої енергії. Маючи сухопутні 

кордони з кількома густонаселеними країнами, включаючи Пакистан і Туреччину, здійснюється кон-

трабанда товарів через кордон. Частина наземної торгівлі Ірану незадокументована, тому її важко 

контролювати.

Імпортозаміщення

Слабкий ріал зробив для іранців недоступними більшість імпортних товарів. Але це стало благом для 

виробників, які обслуговують внутрішній ринок із 84 млн людей. При цьому ряд галузей, зокрема 

машинобудівна страждають від імпортозаміщення.

Відзначається розвиток медичних технологій, нанотехнологій, створення власного фармакластеру.     

У фармацевтиці близько 70% ринку Ірану в 4,5 млрд $ – це вітчизняна продукція.

Однак це ж дослідження зауважує, що не зважаючи на такий прорив Іран “вперто лишається дале-     

ко позаду за рівнем інноваційності” (60 місце у світі для 2021 року).

Скорочення субсидій

Досить довго громадяни Ірану могли похвалитися одними з найнижчих цін на бензин у світі, а іран-

ське керівництво очікувало в такий спосіб зменшити вплив санкцій США.

Механізм субсидування спочатку не мав чітких критеріїв до отримання субсидії, що ставало пред-

метом зловживання і витоку коштів, розтрати об’єктів субсидування. Іран зменшенням субсидій та 

підвищенням цін на енергоносії домагається від користувачів субсидій підвищення ефективності 

виробництва шляхом ощадності споживання. Однак по факту цим самим влада зрощує частку кон-

трабандного імпорту пального, яке ці ціни стримує.

Окупність субсидій не виправдала себе, тож влада раз по раз вдається до надання інших форм, однак 

не змісту: цільова адресна допомога та енергетичний менеджмент.

У 2018 році , виділеними на різні види енергоспоживання, із субсидіями в розмірі 69 млрд доларів

включаючи нафту (26,6 млрд доларів), природний газ (16,6 млрд доларів) та електроенергію (26 млрд 

доларів), Іран займав перше місце серед топу країн світу за сумою субсидій, які виділяються на 

споживання енергії, сприяючи таким чином контрабанді палива з сусідніми країнами, збільшеному 

викиду відходів, надмірному споживанню.
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https://www.ui.se/globalassets/butiken/ui-paper/2020/ui-paper-no.-6-2020.pdf
https://www.isna.ir/news/92113020882/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/
https://www.tehrantimes.com/news/438654/Iran-s-huge-energy-subsidies-supporting-or-battering-the-economy


Іран є однією з країн, що страждають від ресурсного прокляття, посиленого ізоляцією завдяки санк-
ційному тиску. У відповідь на санкції держава пропонує так звану економіку опору, яка передбачає 
собою заходи, що головним чином спрямовані на перекриття наслідків санкцій, однак їх важко наз-
вати такими, що пропонують комплексний розвиток на майбутнє.

тивності розуміється як збільшення продуктивності серед факторів виробництва. Іран підвищенням 
ефективності виробництва збирається досягнути 35%     економічного росту в країні.

Наразі оцінити, як саме просувається процес підвищення ефективності оцінити неможливо. 

Висновки

Орієнтація розвитку на майбутнє полягатиме у просуванні тих сфер, які санкції зачепили найменше 
або ж де є можливості для їх обходу — сільське господарство та харчова промисловість. Розвиток 
нафтового сектору є ситуативним.

У таких умовах було б добре робити кроки по зняттю з себе санкційного тиску, таким чином відкрив-
ши доступ до власних резервів та розблокувавши експорт власних енергоносіїв, почати отримувати 
інвестиції та спрямовувати їх у пріоритетні галузі економіки.

Середньострокова та довгострокова перспективи за умови збереження санкцій несуть у собі кризу 
експорту енергоносіїв, розвиток недофінансування державного бюджету, які підкріплюються стрім-
кою інфляцією та знеціненням національної валюти. На додачу низький рівень залучення інвести-   
цій формує песимістичний сценарій розвитку подій.

Досвід Ірану для України можливо використати в частині диверсифікації торгівлі. Також наслідки об-
межувальних заходів щодо Ірану та шляхи уникнення, послаблення цих наслідків можуть стати ціка-
вими для інституцій, що просувають та відслідковують вплив санкцій щодо Росії.

#Спецвипуск_Іран Дослідження практик відновлення країн після руйнації

Цей матеріал підготовлений в рамках комплексної роботи 
“Дослідження практик відновлення країн після руйнації”.

Повний текст дослідження й методологія будуть доступні у розгорнутому 
матеріалі команди АЦ “Інститут аналітики та адвокації” згодом. 

Детальніше про нас: iaa.org.ua

Якщо Ви маєте пропозиції або доповнення, які на Вашу думку, нам слід 
врахувати для покращення цього дослідження, напишіть нам на адресу: 
mail@iaa.org.ua 

або у соціальні мережі: facebook.com/iaa.org.ua

Автор: Віталій Набок
Дизайн: Катерина Кисла, Олена Овсяник

Віримо у нашу перемогу! 
Все буде Україна! 

Можливо саме тому економіку Ірану варто називати опірною, аніж економікою розвитку. 
Відповідно про ефективні політики з подолання проблеми цією країною поки мова не йде. 
Держава бачить проблему в наслідках санкцій, однак робить недостатньо, аби зняти санкції 
та перетворювати економіку існування на економіку зростання.       

Цю публікацію було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Її вміст є виключною відповідальністю ГО «Інститут аналітики та адвокації» 

і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу
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