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ABD’nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesinden Sonra İran Ekonomisi

İran’da İslam Devrimi zaferinin ve 1979’da monarşik düzenin devrilmesinin 
kırkıncı yıldönümü yaklaşırken, İranlılar 6 Ağustos 2018›de Amerikalıların 
yaptırımlarının uygulamaya geçeceği yeni bir ekonomik dönemin başlangıcıyla 
yüzleşecekler. Ekonomistler, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın, İran’ın 
Batı bankalarıyla ilişkilerini normale döndürmesinin önündeki engellere rağmen 
ülke ekonomisine önemli faydalar getirdiğini belirtmektedirler. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 2018 Mart tarihinde yayınlanan bir 
rapora göre, İran ekonomisi yaptırımların kaldırılması sonrasında büyüdü. Ayrıca 
bunun 2017/2018 mali yılının sonuna kadar % 3.37 oranında artması bekleniyor.1

Metodoloji

Bu çalışmanın amacı, ABD yaptırımlarının uygulanmasının ardından 
İran ekonomisinin geleceğini öngörmek; petrol gelirlerinden elde edilen en 
önemli gelir kaynaklarından mahrum kaldıktan sonra, ortaya çıkacak yeni kriz 
karşısında ekonominin alacağı muhtemel yönü saptayıp İran devletinin tepkisi 
ve Amerika’nın ekonomik ambargosu ile yüzleşme bağlamında mevcut politika 
alternatifleri hakkında saptamalar yapmaktır. 

Yukarıdaki hususların ışığında, İran ekonomisinin geleceğini öngörmek için, 
bu çalışma farklı ekonomik ve politik değişkenleri incelemeye odaklanıp İran 
ekonomisinin geleceğine ilişkin senaryoları ve mevcut hükümetin önümüzdeki 

1. World Investment Report 2017, UNCTAD.
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aylar veya muhtemelen yıllar boyunca sürecek olan ABD yaptırımlarının 
uygulanmasından sonra ekonomik etkilerle başa çıkmak için sahip olduğu farklı 
politika alternatiflerini ele alacaktır. 

Giriş

İran ekonomisi, İslam devriminin kırk yıllık ömrü boyunca, iç krizler veya 
İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı direkt olarak yapılan savaş  nedeniyle, , birbirini 
takip eden değişimler ve gelişmelerden geçmiş ve bu da uluslararası ablukalar ve 
bazen artan ve bazen azalan değişik yaptırımlarla sonuçlanmıştır. Bu yaptırımlar, 
2012 yılında Cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminde maksimum düzey ve 
zirveye ulaşmıştır. İslam Cumhuriyeti’nin kırk yılındaki siyasal değişiklikler,  
İran ekonomisinin kalkınma ve insani endeksleri üzerinde gözle görülür bir etki 
yaratmıştır. Başkan Hasan Ruhani 2013 yılında göreve geldiğinde ekonomik 
performans göstergeleri en kötü negatif reel ekonomik büyüme oranındaydı ve 
resmi istatistiklere göre enflasyon oranı % 40’ın üzerindeydi.2 Ancak 2015 yılında, 
5 + 1 grubuyla nükleer anlaşma sağlandı ve Ruhani hükümeti İran ekonomisini 
canlandırmak ve performansını artırmak için bu anlaşmaya  sırtını dayadı. 

Nükleer anlaşmanın uygulanmasının ardından petrol ihracatı arttı, yabancı 
yatırımlar geri döndü ve 2016 yılı itibariyle petrololün gayrisafi yurt içi hasıla için 
sağladığı nispi önem  nedeniyle genel makro ekonomik performans göstergeleri 
iyleşti. Ancak, ABD başkanı Donald Trump’ın güç kazanmasıyla yaptırımlar 
yeniden ve hızlı bir şekilde döndü. ABD yönetimi, İran hükümetine karşı sert 
bir duruş sergiledi ve Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan çekilme ve benzeri 
görülmemiş iki aşamalı ekonomik bir amborgoyu İran’a uygulama karaı aldı. 
ABD dolarının uluslararası düzeyde kullanımı önünde engeller oluşturmayı 

2. Teverrum ez merze 40 der sed gozeşt / teverrume mevadde huraki 57 der sed, 
Haberguzari Mehr
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kapsayan ilk aşama, 6 Ağustos 2018’de başladı. 4 Kasım 2018’de yürürlüğe 
girecek yaptırımların ikinci aşaması ise İran’ın petrol müşterileri hakkında olup  
İslam devrimi sonrası İran devleti tarihinde yeni bir bir dönemin başlangıcı 
sayılmaktadır. Son kırk yıldır yaşanan krizler, sürekli olarak ve şimdiye dek 
İran’ın ekonomik büyümesini engelledi. 

İran Ekonomisinin Geleceği ve Ruhani Hükümetinin Önündeki 
Seçenekler

Siyasi ihtilaflar, İran ekonomisi ve onun dünyadaki diğer özneler ile ilişkisine 
belirgin bir etki yapmıştır.  Bu özneler ilişki kurma noktasında kararsızdırlar. 
Pek çok ülke İran’la güçlü ekonomik bağlar kurmak istemesine rağmen, şimdilik 
bu ilişkileri geleceğe bırakmayı ve asgari düzeyde tutmayı tercih ediyor.3 Bu 
kararsızlık durumu kimi uluslararası şirketlerde belirginlik kazanmış ve birçoğu 
son beş yılda büyük ticaret kararlarını ertelemiştir. Bu şirketlerin % 33’ü ertelemeyi 
İran’a yaptırımların yeniden uygulanması korkusuna bağlamışlardır. Oysaki % 
29’u kararlarının ardındaki sebep olarak artan siyasi riskleri göstermişlerdir. 
Onaylayıcı şirketlerin % 51’i, Başkan Donald Trump’ın nükleer anlaşmayı 
onaylamayı reddetmesinin şirketlerinin İran›daki yatırım ve ticaret planları 
üzerinde olumsuz bir etki yaptığını söylemiştir. Öte yandan,% 94’ü ise ABD’nin 
ekonomik alanda yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdü için yeterli düzeyde 
aktif olmadığına inanmaktadır.4

Cumhurbaşkanı Trump’ın ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 
çekileceğini açıklaması, bazı şartlarını değiştirmeden, Tahran’ın yabancı 
yatırımcıları çekme başarısını daha da zorlaştırıyor, ancak önceki yaptırımlara 
rağmen doğrudan yabancı yatırım çekme hususunda Ruhani hükümeti daha önce 

3. Du Senaryo Ez Ayende-i Bercam, Ruzname-i Dünyaye İktisad
4. Great Expectations, Delayed Implementation, Bourse & Bazaar, January 2018.
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hükümeti tarafından planlanmış olana kıyasla sınırlı başarı elde etti. Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) verilerine göre, İran 
2017 yılında yaklaşık % 50’lik yani yaklaşık 5 milyar dolarlık doğrudan yabancı 
yatırım çekmiştir.5 Ancak, petrol yaptırımlarının Kasım 2018’de başlaması ve 
İran’ın uluslararası bankacılık sistemine (SWIFT) ulaşımının kesilmesinden 
sonra doğrudan yabancı yatırım % 27’lik bir düşüşle karşı karşıya kalacak.

İran’ın 2016-2021  yılları arasında altıncı beş yıllık planı dönemi için doğrudan 
dış yatırım kanalıyla yıllık 15 milyar dolar elde etmesi öngörülmüştü. Plan 
ayrıca bu tür yatırımların altına düşmemesi gereken, gelişmekte olan piyasaların 
standartlarına göre nispeten küçük olan bir yıl için minimum 3 milyar dolarlık 
bir taban belirlemişti.6

Hasan Ruhani’nin yabancı yatırımları çekme konusundaki başarısının sınırlı 
oluşu, yabancı yatırımcılar için uygun ve rahat görünmeyen İran yasalarının 
mahiyeti ve ve bankacılık işlemlerindeki karşılaşılan zorluklar gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

Yaptırımların kaldırılmasının ardından, İran bankalarının uluslararası 
bankacılık mesajlaşma sistemine (SWIFT) yeniden katılmasına izin verilmesine 
rağmen, Batı’daki birinci sınıf bankalar bile İran’la iş yapmak konusunda 
isteksiz kalmıştır. İkinci ve üçüncü kademe bankalar arasında uluslararası 
finansal işlemlerin yapılmasında merkezi bir rol oynayan büyük bankalar, İran 
ile herhangi bir muamele yapmaktan çekinmektedir. 

Tüm bu engellere rağmen, Cumhurbaşkanı Ruhani yönetimi, Avrupa 
bankalarıyla sınırlı kalmamakta ve bankacılık ağını Asya ve Afrika’ya doğru 
genişletmeye devam etmektedir. 

5. Tehran Times: UNCTAD -FDI inflows to Iran up nearly 50% in 2017.
6. Iran approves the Sixth Development Plan to boost investment.
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Ruhani yönetimi şeffaflık, kara para aklama ve terörizm fonlarına odaklanan 
Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) çağrısında bulunduğu bankacılık reformu 
üzerinde de çalışıyor.

Ruhani hükümeti, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tavsiyelerini 
uygulamaya çalışmaktadır ve şimdiye kadar Mali Eylem Görev Gücü’nün 
benimsediği bu önlemleri, İran bankacılık sistemi aleyhine olan karşı önlemlerin 
uygulanmasını ertelemeye yardımcı olurken, geçmiş yaptırımların kamülativ 
etkilerinin İran ekonomisi ve bankacılık sistemi aracılığıyla yankı uyandırmaya 
devam ettiğini akla getirmektedir.

İran hükümeti, kendi bankacılık sistemindeki dengesizliği kaldırmayla 
uğraşıyor. Eğer bu sorunlar çözülürse, bu, Avrupa ve diğer büyük uluslararası 
bankaların bir kez daha İran’la ilgilenmesi için bir katalizör görevi görebilir. 
Birçok İranlı şirket, birçok uluslararası bankanın kendileriyle çalışmayı 
reddetmesinden şikayetçidir; çünkü bu bankalar, İran aleyhine uygulanması 
öngörülen yaptırımlar metnindeki resmi girişimlere, koşullara, kısıtlamalara 
veya cezalara maruz kalabileceklerinden korkmaktadırlar.

İran, Ekonomisini Desteklemek İçin Müttefiklerine Güvenebilir mi?

İran ekonomik himaye ve destek elde etmek için Irak, Türkiye ve Rusya gibi 
komşu müttefik ülkelere veya AB’deki ticaret ortaklarına veyahut İran petrolünü 
satıl alan Asya ülkelerine özellikle de Çin, Güney Kore, Hindistan ve Japonya 
gibi müttefiklerine güvenebilir. Ancak, pratik düzlemde her bir müttefikin İran 
ekonomisini öngörülebilir bir gelecekte desteklemesi için ne tür bir desteği 
sağlayabileceğine ilişkin sorumuz var. Bu sorunun cevabı, bölgesel komşuların 
özel politikalarına bağlıdır. Belki de bunu öngörmek için zaman henüz erkendir.



8

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi

Nükleer Anlaşmanın Bazı Şartlarını Yeniden Görüşmek

İran, nükleer anlaşmanın içeriğinin bölüştürülmesi hakkında yeniden müzakere 
etmeyi reddetmede yalnız değil. Rusya ve Çin de bu hususta İran ile aynı görüşü 
taşımaktadır. Ancak AB nükleer tesislerin daha sıkı bir denetime tabi tutulması ve 
füze sistemlerini ve bölgedeki belirli güvenlik konularını kapsayan tamamlayıcı 
bir öneri eşliğinde nükleer anlaşmanın süresini uzatmak gibi bazı değişiklikler 
yapılmasını savunmaktadır. 

İran hükümeti, AB›nin nükleer anlaşmadaki İran kazanımlarını koruma 
çabalarında yeterince ciddi olmadığına inanıyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed 

Cevad Zarif’e göre, «büyük Avrupalı şirketlerin İran’la işbirliğinden çekilme 
olasılığı hakkındaki duyurusu, Avrupa Birliği›nin nükleer anlaşmayı uygulama 

taahhüdü ile tutarlı değil.»7   Zarif, başka bir yerde ise nükleer anlaşmadan 
ABD’nin çekilmesi durumunda İran’ın önünde bulunan üç muhtemel senaryoyu 
şöyle tarif etmiştir:

Birinci Senaryo: İran da nükleer anlaşmadan çekilir, anlaşmanın şartlarına 
olan bağlılığını sona erdirir ve güçlü bir şekilde uranyum zenginleştirmeye 
yeniden başlar.

İkinci Senaryo: Bu senaryo, nükleer anlaşmada yer alan anlaşmazlık ve tartışma 
mekanizmasına ve bütün taraflara anlaşmanın içeriğine aykırı davranılması 
durumunda bunu incelemek için kurulan komisyona resmi bir şekilde şikayet 
etme hakkı tanımasına dayanır. 

7. İnsiraf-ı Şirkethayi Arvupayi Ez Hemkari Ba İran Ba Taahhud Arvupa Be 
Bercam Hemhani Nedared, Haberguzari-i İsna. 
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Üçüncü Senaryo: İran, muhtemelen imza atarak kabül ettiği NPT’den (Nükleer 
Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması) çekilmeyi düşünecektir.8

Sonuç

Anlaşmanın tasfiye edilmesinin, İran’ın ABD hükümeti için daha elverişli 
koşulların sağlanacağı müzakere sürecine yeniden girmesini zorunlu kılan 
bir Amerikan stratejisi olduğu anlaşılıyor. Ancak, bu, İranlılar için kabul 
edilemez. Başkan Trump’ın “en aptalca anlaşma” olarak adlandırdığı anlaşmaya 
kimilerinin İran’ın karar alıcı kurum ve merkezlerinde yer aldığı birçok birey de 
aynı sertlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle, İran’ın nükleer programına ilişkin 
yeni bir müzakere sürecine girmek, İran’ın karar alıcı merkezleri için kabul 
edilir değildir.  Onlar, Amerika’nın anlaşmadan çekilmesinden sonra, AB’nin 
Amerika’nın bu girişiminden kaynaklanan istenmeyen neticeleri yönetebileceği 
hususunda mutmain değildir. Ayrıca, İranlıların nükleer anlaşma veya balistik 
füzeler hakkında yeni bir müzakereyi kabul etmesinin en küçük bir olasılığı bile 
mevcut değildir. 

Öte yandan, ABD’nin geri çekilmesi, bölgede siyasi krizlerin ortaya çıkmasına 
neden olacaktır. İran Rusya ve Çin gibi bölgedeki Washington’un rakipleriyle olan 
bağlarını güçlendirmeye çalışacaktır. Ayrıca, İran, ABD yönetiminin bu ülkenin 
çıkarlarını ve rolünü görmezden gelmesinin, bölgedeki krizleri yönetmede işini 
çok zorlaştıracağını göstererek hareket edecektir.

8. Zarif: Se senaryoye piş ruye İran der suret huruce Amrika ez bercam ra teşrih 
kerd.
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