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ИРАНҒА САНКЦИЯЛАРДАН КЕЙІН ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИ-
ЦИЯЛАРДЫҢ АҒЫНЫ 
Иран мен P5+1 елдері (Қытай, Франция, 
Германия, Ресей, Ұлыбритания жəне 
Америка Құрама Штаттары) Иран ядро-
лық бағдарламасы жөніндегі 2 жылға 
созылған келіссөздерден кейін 2015 жы-
лы 14 шілдеде Бірлескен іс-қимыл ке-
шенді жоспарына қол қойды. Келісімге 
сəйкес Иран байытылған уран қорын ай-
тарлықтай дəрежеде азайтуға келісті. Ал 
Еуропалық одақ (ЕО) пен Америка Құ-
рама Штаттары (АҚШ) Тегеранға қарсы 
санкцияларды алып тастау шешімін қа-
былдады. 2016 жылы 14 қаңтарда Иран-
ның келісімге сəйкестігі Атом энергия-
сы жөніндегі халықаралық агенттік 
(МАГАТЭ) тарапынан мақұлданғаннан 
кейін ЕО жəне АҚШ келісім аясында 
санкцияларды алып тастады. 
Санкцияларды алып тастау туралы келі-
сім Иранға тікелей шетелдік инвестиция 
(ТШИ) ағындарын тарту арқылы эконо-
микалық өсімді ішінара арттырып, Ира-
нның еуропалық елдермен сауда қаты-
настарын жақсартты. Санкциялардан ке-
йінгі кезеңнің бірінші жылында Иран 
11,8 млрд. доллар көлемінде ТШИ тарта 
алды. Бұл көрсеткіш 2015 жылғыға қа-
рағанда 6 есе жоғары. 2016 жылы ақ-
панда Иран Экономика министрі Əли 
Таебниа Тегеран елдегі қаржы жылының 
соңына дейін (2017 жыл 20 наурыз) 15 
млрд. доллар көлемінде ТШИ ағынын 
күтуде деп хабарлады. Сонымен қатар, 
санкциялардың алынуы Иранның шетел 
банктерінде бөгеу қойылған 150 млрд. 
долларлық активтеріне қол жеткізуін қа-
мтамасыз етті. Бүгінгі күнге дейін Иран-
ның 30 млрд. доллардан астам бөгеу қо-
йылған активтері босатылды. 
Бекітілген ТШИ ағындарының сала бой-
ынша бөлінуінде ең үлкен үлес 35 түрлі 
жобаға 8,1 млрд. доллар көлемінде ТШИ 
тартылған су жəне энергетикалық сек-
торға (жаңартылатын энергия көздерін 
қоса алғанда) тиесілі. Қызмет көрсету 
жəне туризм салалары 17 жобаға 1,53 
млрд. доллар көлемінде ТШИ тартса, 
өнеркəсіп жəне тау-кен секторларына 48 
жоба үшін 1,53 млрд. доллар бөлінді. 
Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы 
секторында 8 жоба үшін 512 млн. дол-
лар, ал тасымалдау жəне телекоммуни-
кация секторында 3 жоба үшін 259 млн. 
доллар көлемінде инвестиция жасалды. 
Аймақ бойынша бөлінуінде Солтүстік 
Хорасан провинциясы 3,37 млрд. дол-
ларлық көрсеткішпен инвестициялардың 
ең үлкен үлесін алған аймақ болып та-
былады. Шығыс Əзірбайжан провин-
циясына 1,5 млрд. доллар, ал Систан 

жəне Белуджистан провинциясына 1,2 
млрд. доллар көлемінде инвестиция жа-
салды.  
Иран лауазымды тұлғаларының инвес-
торларды өтелу мерзімі қысқа болған 
салаларға инвестиция жасауға ынталан-
дырғандарын атап өткен жөн. Мысалы, 
Иранда қонақжай секторы үшін өтеу 
мерзімі шамамен 3-5 жыл болса, мұнай 
өнеркəсібі үшін əлдеқайда ұзағырақ. Со-
нымен қатар, 2016 жылы шағын жəне 
орта бизнестер (ШОБ) Түркия, Əзірбай-
жан, Қытай, Германия, Франция, Бірік-
кен Араб Əмірліктері жəне басқа елдер-
ден 653 млн. доллар көлемінде инвести-
ция тартты. Бұған қоса, Үкімет 2016 жы-
лы ШОБ-тарға көмек ретінде 3,5 млрд. 
доллар несие берді. Нəтижесінде, Иран 
үкіметінен қаражат алу арқылы 3,319 кə-
сіпорын қайтадан ашылды. 
Санкциялардың алынуы ЕО мүшелері-
нің Иранмен экономикалық қарым-қа-
тынастарын дамыту жолындағы кедергі-
лерді алып тастады. Мысалы, 2016 жы-
лы мамырда 300-ден астам неміс компа-
ниясының өкілдері машина жасау, ден-
саулық сақтау, автомобиль жəне энерге-
тика салаларына инвестиция жасау əле-
уетін талқылау үшін Иранға барып қайт-
ты. Сонымен қатар, Иранға ТШИ ағын-
дарына инвестиция мөлшері тұрғысынан 
қараған кезде Испанияның 3,2 млрд. 
доллармен бірінші орында екенін бай-
қауға болады. Екінші орында 2,96 млрд. 
доллармен Германия тұр. 2016 жылы 
Франция мен Ұлыбританиядан келген 
ТШИ ағындары тиісінше 389 млн. дол-
лар жəне 260 млн. долларды құрады. 
Иран билігі елдің түрлі секторларына 
ТШИ-дің елеулі көлемін тарта алса да, 
неғұрлым көбірек ТШИ тартуға кедергі 
келтіретін бірқатар жағдайлар бар. 2016 
жылғы қаңтар айында Бірлескен іс-қи-
мыл кешенді жоспары келісімі жүзеге 
асырылғаннан кейін Батыс инвесторла-
рының Иранмен сауда байланыстарын 
қайта жандандырғаны мəлім. Мысалы, 
KBC Банк жəне DZ Банк сияқты еуропа-
лық банктер еуропалық клиенттер мен 
ирандық компаниялар арасында тран-
закциялық қызмет көрсете бастады. Ал-
айда, санкциялардан кейін АҚШ инвес-
торлары мен банктер əлі күнге дейін 
Иранмен бизнес жүргізуден қалыс қалу-
да. Себебі америкалық компаниялар Ар-
найы тағайындалған ұлттық тізім (SDN) 
жəне Шетелдік санкциялардан жалтар-
ғандар тізіміне (FSE) кірген ирандық 
компаниялармен байланысты болу ық-
тималы бар ирандық серіктестермен іс-

тес болып, санкциялар тізіміне ену қау-
піне ұшырағысы келмейді. АҚШ Қазы-
нашылық Департаментінің Шетелдік ак-
тивтерге бақылау жүргізу жөніндегі де-
партаменті (OFAC) жəне санкцияларды 
іске асыру жөніндегі өзге де жауапты 
мекемелер АҚШ санкциялары Иранмен 
заңды бизнес жүргізетін компанияларға 
кедергі ретінде қарастырылмауы тиіс 
деп мəлімдеген болатын. Алайда бұған 
қарамастан, тізімдерге енген жəне биз-
нес жүргізуге тыйым салынған тұлға-
лармен байқаусызда істес болу қаупіне 
қатысты алаңдаушылықтар əлі де бар. 
Сондай-ақ, АҚШ-тың жаңа президенті 
Дональд Трамптың сыртқы саясаты 
АҚШ-Иран қарым-қатынастарының бо-
лашағына қатысты белгісіздік туғызуда. 
Дегенмен, санкциялардан кейінгі кезең-
де АҚШ инвестицияларының жетіспеу-
шілігіне қарамастан, Иран өзінің ұлттық 
экономикасын нығайта бастады. Мыса-
лы, 2012 жылы теріс өсім (-6,8%) қар-
қынына ие болған елдің ЖІӨ-і 2016 жы-
лы 4,2%-ға жетті. Сонымен қатар, тұты-
ну бағасының индексі (ТБИ) негізінде 
өлшенген инфляция қарқыны 2012 жы-
лы 45,1% болса, 2016 жылы 12,6%-ға 
дейін төмендеді. Сондықтан, Тегеран 
көп мөлшерде ТШИ тарту арқылы елдің 
банк секторында маңызды реформалар-
ды жүзеге асырып, Иранның халықара-
лық нарықтарға одан əрі интеграция-
лауына мүмкіндік берген бизнес ортаны 
жақсарта алды. 
Алайда, экономикалық дамуды одан əрі 
арттыру үшін елге көбірек ТШИ тарту 
қажет. Мысалы, алтыншы 5 жылдық да-
му жоспарына (2016-2021) сəйкес Иран 
электр энергиясын өндіру əлеуетін 75,-
000 МВт-тан 105,000 МВт-қа дейін арт-
тыруды көздеп отыр, ал бұл үшін 50 
млрд. доллар көлемінде инвестиция қа-
жет. Иранның тау-кен саласын дамыту 
үшін де 50 млрд. долларлық инвестиция 
қажет. Бұл соманың 30 млрд. долларын 
болат құю өнеркəсібіне, ал қалғанын 
мыс, алюминий жəне басқа да салаларға 
инвестициялау қажет.  
Қорытындылай келе, Иран үкіметі мұ-
най, газ, тау-кен өнеркəсібі жəне элек-
трониканы қоса алғанда жалпы 12 негіз-
гі секторға 250 млрд. доллар көлемінде 
инвестиция тартуды жоспарлап отыр. 
Ал бұл жоспардың іске асуы Тегеран-
ның шетелдік инвесторларға нық сенім 
ұялатуына жəне елдің саяси элиталары-
ның ТШИ ағындарын экономикалық 
жылыстау емес, керісінше мүмкіндік ек-
еніне илануларына тəуелді болып өрби-
тіндігін болжауға болады.    



 

 

x Түркіменстан Орталық сайлау коми-
ссиясының мəліметі бойынша, пре-
зиденттік сайлауға қатысу көрсеткі-
ші 97,27%-ды құрады. Шетелдегі 
дипломатиялық миссиялардағы 39 
сайлау учаскесін қосқанда жалпы 
2,578 сайлау учаскесі ашылды. Сай-
лауға 3 негізгі саяси партиядан 9 
үміткер қатысып, қалғандары тəуел-
сіз үміткерлер болды. 

x Дохаға ресми сапары барысында Тə-
жікстан Президенті Эмомали Рах-
мон жəне Катар Əмірі шейх Тамим 
бен Хамад əл-Тани энергетика, ауыл 
шаруашылығы, тау-кен өнеркəсібі 
жəне туризм сияқты бірқатар сала-
ларда екіжақты ынтымақтастықтың 
перспективаларын талқылады. Ке-
ліссөздердің нəтижесінде тараптар 
қауіпсіздік, қаржы, білім беру жəне 
денсаулық сақтау салаларында 8 жа-
ңа ынтымақтастық туралы келісімге 
қол қойды. 

x Киевке ресми сапары барысында 
Түркия Сыртқы істер министрі Мев-
лют Чавушоглу жəне Украина Пре-
зиденті Петр Порошенко Украина 
мен Түркия арасында еркін сауда 
аймағын құру туралы келіссөздердің 
маңыздылығын атап, екі ел арасын-
да экономикалық қатынастарды ны-
ғайту перспективаларын талқылады. 

x Ашхабадқа ресми сапары барысын-
да Иран Ислам Консультативтік Ас-
самблеясының мүшесі Хади Шуста-
ри жəне Түркіменстан Сыртқы істер 
министрі Рашид Мередов көлік, тр-
анзит жəне автомобиль жолдарының 
құрылысы, сондай-ақ электр энер-
гиясы мен газ салаларында бірлес-
кен іс-шараларды жандандыру жол-
дарын талқылады. 

x Ресейдің Беларусьтағы елшісі Алек-
сандр Суриков Беларусьпен əскери-
техникалық ынтымақтастық сала-
сында шамамен 500 млн. долларлық 
(рекордтық деңгейде) келісім-шарт-
тарға қол қойылғаны туралы хабар-
лады. 

x Иран ислам революциясы Сақшылар 
корпусы 2017 жылы елдің екінші 
зымыран сынағын өткізгенін жария-
лады. Тегераннан шығысқа қарай 
140 миль қашықтықта орналасқан 
Семнан зымыран ұшыру алаңынан 
орта баллистикалық зымыранның 
жаңа түрі ұшырылды. Бұл соңғы сы-
нақ АҚШ Иранға қарсы жаңа сан-
кциялар қойғаннан кейін бір аптадан 
аз уақыт ішінде жүзеге асырылды. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Халықаралық энергетикалық агент-
тіктің (ХЭА) 2017 жылғы ақпандағы 

мұнай нарығы есебіне сəйкес, 2017 
жылы əлемдік мұнай сұранысы тəу-
лігіне 200,000 баррельге артып, күн-
делікті 98 млн. баррельге дейін өсе-
ді. Сондай-ақ, ХЭА 2017 жылы мұ-
найға сұраныс өсу қарқынының тəу-
лігіне 100,000 баррельге артып, күн-
делікті 1,4 млн. баррельге дейін өсе-
тінін мəлімдеді. ХЭА 2017 жылы 
ОПЕК-ке кірмейтін елдердегі мұнай 
өндірісі тəулігіне 100,000 баррельге 
артып, күнделікті 58 млн. баррельге 
дейін өседі деп болжады. Есепке 
сəйкес, ОПЕК елдері 2017 жылы қа-
ңтарда мұнай өндірісін 1 млн. бар-
рельге қысқартып, 32,06 млн. бар-
рельге дейін азайтты. Мұнай өндірі-
сін азайту туралы келісімге сəйкес 
болу деңгейі 90%-ға жетті.  

x «Қарашығанақ Петролеум Оперей-
тинг Б.В.» компаниясы 2016 жылы 
мұнай өндірісінің азайғаны туралы 
хабарлады. Компанияның тұрақты 
жəне тұрақсыз сұйытылған табиғи 
газ, шикі газ жəне отын газы өндірісі 
2016 жылы 139,7 млн. баррель мұ-
най баламасына жетті. Бұл көрсет-
кіш 2015 жылы 141,7 млн. баррель 
мұнай баламасын құрады. 

x Қытайдың сұйытылған табиғи газ 
(СТГ) өндірушісі «Guanghui Energy» 
компаниясы 2017 жылы қаңтарда 
Qidong СТГ зауыты үшін екі танк, 
жаңа табиғи газ құбырлары мен та-
биғи газ техникалық қызмет көрсету 
станцияларын салу үшін 700 млн. 
юань (101,73 млн. доллар) инвести-
ция жасағанын мəлімдеді. 2017 жы-
лы «Guanghui Energy» Қазақстанда 
мұнай кен орындарын игеруді қоса 
алғанда бұдан бұрын жарияланған 
жобалары үшін жалпы 7 млрд. юань 
инвестициялауды жоспарлап отыр. 

x Қытай Кеден əкімшілігі елдің Ре-
сеймен тауар айналымы 2017 жылы 
қаңтарда жылдан жылға 34%-ға ар-
тып, 6,5 млрд. долларға дейін өсті 
деп хабарлады. Есепті кезеңде Қы-
тайдың Ресейге экспорты 29,5%-ға 
артып, 3,4 млрд. долларды құраса, 
Қытайдың Ресейден импорты 39,3%-
ға өсіп, 3,1 млрд. долларға дейін өс-
ті. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық Ба-
нкінің мəліметтері бойынша, елдің 
ағымдағы операциялар шотының 
тапшылығы 2015 жылғы 5,5 млрд. 
доллардан 2016 жылы 8,2 млрд. дол-
ларға дейін артса, сауда балансының 
оң сальдосы 2015 жылғы 12,7 млрд. 
доллардан 2016 жылы 9,4 млрд. дол-
ларға дейін төмендеді. 

x Қазақстанның Қаржы министрлігі 
2014 жылдың маусым айында бас-
талған жекешелендіру бағдарламасы 
шеңберінде 603 мемлекеттік меншік 

нысанын сату жоспарланғанына қа-
рамастан, 407 мемлекеттік меншік 
нысаны сатылды деп хабарлады. 
Есепті кезеңде мемлекеттік бюджет-
ке 8,57 млрд. теңге (26,6 млн. дол-
лар) жекешелендіру кірісі жиналды 
деп атап өтілді. 

x Түркіменстан Экономика жəне даму 
министрлігі 2016 жылы елдің ЖІӨ-
інің өсу қарқыны 6,2%-ға жетті деп 
мəлімдеді. Сауда өсу қарқыны 
14,1%, көлік жəне байланыс саласы 
мен қызмет көрсету саласының өсу 
қарқыны тиісінше 10,7% жəне 10,-
4%-ды құрады деп хабарлады. 2016 
жылы инвестициялардың жалпы кө-
лемі 59,5 млрд. манатты (17 млрд. 
доллар) құрады. Бұл көрсеткіш 2015 
жылмен салыстырғанда 0,4%-ға жо-
ғары.  
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түркіменстан президенті Гурбангулы 
Бердымухамедов БҰҰ Бас Ассам-
блеясының 71-ші сессиясында 12 
желтоқсан күні Халықаралық бейта-
раптық күні болып жариялануына ба-
йланысты халқына жолдау жасады. 

x Тəжікстан президенті Эмомали Рах-
мон Төтенше жағдайлар комитетіне 
елдің су тасқынына бейім аймақта-
рында жағалау қорғауды күшейтуді 
тапсырды. Сондай-ақ табиғи апаттар 
нəтижесінде қаза тапқандардың ту-
ыстарына қажетті материалдық көмек 
көрсету тапсырылды. 

x 28-ші Бүкілəлемдік қысқы Универси-
ада ойындары Қазақстанның Алматы 
қаласында табысты өтті. Қысқы уни-
версиадаға қатысқан қазақстандық 
спортшылар 29 алтын медаль алған 
Ресейден кейін 11 алтын, 8 күміс жə-
не 17 қола медальмен екінші орынға 
ие болды. 

x Тəжікстанның «Сомон Эйр» əуе ком-
паниясы компанияға тиесілі Боинг-
737 ұшағы Тəжікстаннан Өзбекстанға 
25 жыл ішінде алғашқы коммерция-
лық рейс жасады деп хабарлады. Жо-
лаушылар ұшағы саяхатшылар, əуе 
компания лауазымды тұлғалары, сон-
дай-ақ журналистерді қамтығанда 
Душанбеден Ташкентке 65 адамды 
тасымалдады. 

x Қазақстанға ресми сапары барысында 
БҰҰ Бас хатшысының көмекшісі, 
БҰҰДБ Еуропа жəне ТМД елдері 
бойынша Өңірлік Бюроның директо-
ры Джихан Султаноглу жəне Астана 
ЭКСПО-2017 төрағасы Ахметжан 
Есімов БҰҰ-ның ЭКСПО-2017-ге қа-
тысуы туралы келісімге қол қойды. 
Бүгінгі күнге дейін 115 ел мен 18 ха-
лықаралық ұйым көрмеге қатыса-
тындығын растады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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