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Ruhani’nin İkinci Dönem Ekonomi Politikaları

Özet
19 Mayıs’ta yapılan seçimleri büyük bir oy farkı ile kazanan Hasan Ruhani’nin, önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomi
politikaları ülkede uzunca süredir devam eden sorunların çözümüne odaklanmaktadır. Seçim beyannamesine göre,
Ruhani’nin uygulamaya koyacağı genel ekonomi politikası iki ana başlıktan oluşmaktadır: Destek politikaları ve kalkınma
politikaları. Destek politikaları ağırlıklı olarak gelir dağılımı ve yoksulluk gibi refahın yeniden dağılımına odaklanmaktadır.
Kalkınma politikaları ise çok sayıda alt unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar: petrol gelirlerinin daha iyi yönetilmesi ve daha
verimli alanlara kanalize edilmesi, enflasyonla mücadele, özel sektörün geliştirilmesi, bankacılık ve finans kesiminin daha
işlevsel (büyümeyi destekleyen) bir hale getirilmesi, yolsuzluklarla mücadele, kurumsal sistemin ülke gelişimini hızlandıracak
şekilde modernize edilmesi, bilgi işlem ve internet erişiminin arttırılması ve turizmin geliştirilmesi şeklinde sıralanabilir.
Kalkınma politikaları bölümünde önerilen adımlar ülkede çok sayıda ve radikal reform adımlarını gerektirmektedir. Bu
politikaların uygulanması ile ülkede özel sektörün geliştirilmesi, yatırımların ve dolayısıyla ekonomik büyümenin arttırılması
ve ayrıca işsizliğin azaltılması amaçlanmaktadır. Ruhani’nin ekonomi politikaları ülkedeki statükoyu değiştirme potansiyelini
taşımaktadır ve bu yüzden muhafazakar kanatta yer alan aktörlerin direnciyle karşılaşacaktır. Ülkenin içinde bulunduğu dış
ve iç sorunlar ve ayrıca siyasi çekişme bu programın başarısını ciddi düzeyde etki edecektir.

Anahtar kelimeler: İran, seçim, ekonomi politikası, yapısal sorunlar, Ruhani

Abstract
On May 19, Hasan Rouhani wins a decisive victory in presidential election in Iran. The intended government economic
program that he promised to pursue during the election campaign aims at tackling a large number of both cyclical and
structural problems. His economic program consists of two main headings, namely “Support Plan” and “Development
Plan”. Support Plan concentrates on alleviating poverty problem and resolve ongoing regional, functional and general
income distribution problems in the country. Development Plan consists of a large number of subcomponents. The most
prominent of these include: reform in management of oil revenues, better use of oil income (i.e. promoting production
and employment), maintenance of low inflation, reforms in banking and financial sector (including capital markets), fight
against corruption, reform on institutional infrastructure, strengthening the internet infrastructure and promoting tourism
sector. The implementation of these policies (particularly under the section of Development Policy) is in tune with liberalization of economy and also with developing private sector, promoting investments (both domestic and foreign), improving growth performance and also with mitigating chronic unemployment problem. The proposed policy elements in the
Development Policy require a large number of radical reforms in the country. The economic policies proposed in Rouhani’s
program have a potential to change political power distribution in the country; and therefore, we believe, Rouhani government will face significant amount of resistance in implementing these reforms. Therefore, the international problems and
the nature and severity of political conflicts among actors in conservative and reformist camps will have a serious impact on
the success of this program.

Key words: Iran, election, economic policies, structural problems, Rouhani

خالصه
 وی در دور جدید بسته ای از سیاستهای اقتصادی را. اردیبهشت با اختالف قابل توجهی برنده انتخابات شود٩٢ حسن روحانی توانست در انتخابات
 سیاستهای اقتصادی روحانی بر اساس وعده انتخاباتی اش از دو سرفصل عمده تشكیل.به منظور حل مشکالت اقتصادی کشور به اجرا خواهد گذاشت
. طرحهای حمایتی بیشتر بر توزیع رفاه بر اساس تقسیم عادالنه درآمد و مبارزه با فقر استوار است. طرحهای حمایتی و طرحهای توسعه:می شود
 مدیریت درست درآمدهای نفتی و هدایت موثر آن به بخشهای:طرحهای توسعه نیز از مؤلفه های زیادی تشكیل شده است و شامل این موارد می باشد
 نوسازی نظام، مبارزه با فساد، بهبود وضعیت سیستم مالی و بانكداری جهت كمك به رشد اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، مبارزه با تورم،پربازده تر
 برنامه های پیشنهادی در. گسترش دسترسی به اینترنت و فنآوری اطالعات و توسعه صنعت توریسم،اداری برای سرعت بخشیدن به توسعه در كشور
 افزایش سرمایه گذاری، با اجرای این طرحها توسعه بخش خصوصی در كشور.بخش طرحهای توسعه نیازمند اصالحات اساسی در كشور می باشند
 طرحهای اقتصادی روحانی قابلیت ایجاد تغییر در وضع سیاسی.و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی و نیز كاهش میزان بیكاری مد نظر می باشد
 مشكالت داخلی و خارجی و نیز كشمكشهای سیاسی. از این روی این طرحها با مقاومت جناح محافظه كار روبرو خواهند شد.كشور را دارا می باشند
.در كشور اجرای این طرحها را به صورت جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد
. روحانی، مشكالت ساختاری، طرح اقتصادی، انتخابات، ایران:واژگان كلیدی
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1. Giriş
Ruhani’nin ekibi seçim sürecinde Ruhani’nin
tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda takip
edeceği politikalar hakkında bilgi sunan titiz bir
seçim beyannamesi hazırladı. Bu belgede ekonomi ile ilgili izlenecek politikalara da yer verildi. 19
Mayıs’ta İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini birinci turda ciddi bir oy farkı ile kazanan Ruhani’nin önümüzdeki dönemde İran ekonomisi ile
ilgili önemli adımlar atması beklenmektedir. Seçim
beyannamesinde zikredilen esaslar dikkate alınarak, çalışmamızda önümüzdeki 4 yılda İran ekonomisinin temel rotasına dair bir değerlendirme
yapılacaktır.
Oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanan ve İran
ekonomisinin kısa dönemli konjonktürel sorunlarının yanında uzun dönemli yapısal ve kurumsal
sorunlarını da çözme iddiasında bulunan bu belgeye göre Ruhani’nin ikinci döneminde izleyeceği
ekonomi programının iki temel ayağı bulunmaktadır. Bunlardan ilki daha çok refahın yeniden dağılımına odaklanan destek politikasıdır. Destek planı/
politikası ile zor durumda olan bazı kesimlerin refahlarının arttırılması amaçlanmaktadır. Seçim beyannamesinde ekonomik yol haritası bakımından
önerilen ikinci ana ayak kalkınma politikasıdır. Kalkınma planı/politikası çok sayıda alt unsurdan oluşmaktadır. Kalkınma planı çerçevesinde önerilen alt
başlıklar İran’da uzunca süredir devam eden birçok
yapısal ve kurumsal sorunun çözümüne odaklanmaktadır.

2. Ruhani’nin Ekonomi
Programı ve İçeriği
19 Mayıs’ta yapılan seçimleri kazanan Hasan Ruhani’nin, önümüzdeki dönemde izleyeceği
ekonomi politikaları iki ana başlıkta ele alınabilir:
destek politikaları ve kalkınma politikaları (Bakınız,
Şekil-1). Destek politikaları ağırlıklı olarak yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileştirilmesine
odaklanmıştır. Kalkınma politikaları ise bankacılık
sektörünün düzenlenmesi, petrol gelirler yönetiminin etkinleştirilmesi, yolsuzlukla mücadele, turizmin geliştirilmesi gibi çok sayıda alt başlıktan
oluşmaktadır.

Şekil-1: Ruhani’nin İzleyeceği Ekonomi Politikaları

2.1. Destek Politikaları
Yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği ve işsizlik
gibi ekonomik sorunlar birbirleri ile etkileşim halindedir. Dolayısıyla bu tür sorunların çözümüne kısmı
bir çerçeve yerine bütüncül bir perspektiften yaklaşmak gerekmektedir. İran’da bu üç sorun Pehlevi
Hanedanlığı döneminden itibaren hep var olagelmiştir. İran halkının İslam Devrimine bu denli yüksek düzeyde destek vermesinin en temel nedenlerinden birisi Pehlevi Hanedanlığı döneminde refahın paylaşımı sorununun hafife alınmış olmasıdır.
Devrim öncesi dönemde ülkede giderek artan yoksulluğun ve rahatsızlık uyandıracak düzeye ulaşan
gelir dağılımı adaletsizliğinin, farklı ideolojilerde
olan birçok kesimin “Pehlevi aleyhtarlığı” ekseninde bir araya gelmesine neden olmuştur. Pehlevi döneminde uygulanan politikalardan mustarip olan
geniş kitleler İran Devrimine destek vermişlerdir.
İslam Devrimi sonrasında refahın paylaşımı hususunda ciddi bir hassasiyet oluşmuş ve bu alanda bir
tür “refahın yeniden dağılımı” ya da “bölüşümcü”
teamül oluşmuştur. Devrim sonrasında devreye konulan ve 2010 yılına kadar sürdürülen fiyat sübvansiyonu politikası refahın yeniden ve daha adil dağılımını sağlamayı amaçlayan önemli bir politika aracı
olmuştur. Fiyat sübvansiyonu politikasının yarattığı
birtakım sorunlar nedeniyle 2010 yılından itibaren
bölüşümcü teamülün sürdürülmesi amacıyla doğrudan gelir desteği programı devreye sokulmuştur
(ayrıntı için bakınız: Açıklama-1).
Yoksulluk ve gelir dağılımı sorunu son on yılda
zikzaklı bir rota izlemiştir. İran’da yoksulluk seviyesi
Ahmedinejad’ın ikinci döneminde (2009-2013) bir
miktar gerilemiştir. Nükleer ambargoların sıkılaşmasının neden olduğu ekonomik zorluklar nedeniyle 2014 sonrasında yoksulluk ve gelir dağılımında kısmi bir kötüleşme meydana gelmiştir. Dünya
Bankası verilerine göre İran’da “satın alım gücü paritesi” esasına göre günlük 5,5 USD’nin altında gelir ile yaşayan insanların toplam nüfus içerisindeki
oranı 2009 yılında %13,1 seviyesinde iken bu oran
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2013 yılında %8,3 seviyesine gerilemiştir.1 Nükleer
yaptırımların 2010 yılında sertleşmesi ve bu sertleşmenin 2012 yılından itibaren daha belirgin hissedilmeye başlanması sonucunda İran ekonomisi
2013 ve sonrası dönemde resesyona girmiş ve bu
nedenle ülkede yoksul insan sayısında artış meydana gelmiştir. 2014-2015 yıllarında gerek yoksulluk
oranı ve gerekse de gelir dağılımında olumsuz gelişmede rol oynayan diğer bir faktör doğrudan gelir
desteğinin reel anlamda değer kaybına uğramasıdır (Bakınız Açıklama-1). 2010 yılında kişi başına
aylık 445000 riyal (o dönemki kur ile 45 USD) olan
gelir desteği bugüne değin değiştirilmemiş ve riyal
cinsinden sabit tutulmuştur. Paranın satın alma gücünde enflasyonun neden olduğu erozyon nedeniyle yapılan ödemeler reel olarak azalmıştır. 2017
Haziran’ı itibariyle kişi başı gelir desteği aylık olarak
11 USD’nin altındadır. Dolayısıyla gelir desteğinin
yoksulluğu azaltma kapasitesi oldukça marjinal bir
seviyeye çekilmiştir.

“İslam Devrimi sonrasında refahın
paylaşımı hususunda ciddi bir
hassasiyet oluşmuş ve bu alanda bir
tür “refahın yeniden dağılımı” ya da
“bölüşümcü” teamül oluşmuştur. ”
Nükleer yaptırımların yanı sıra Ahmedinejad döneminde uygulanan bazı kötü politikaların neden
olduğu olumsuzluklar 2013 sonrasında kendisini
hissettirmeye başlamış ve İran ekonomisi 20132016 arası dönemde kümülatif olarak büyümek
bir yana yaklaşık olarak %10 düzeyinde reel olarak
daralmıştır. Her ne kadar 2016 Ocak ayında imzalanan Nükleer Anlaşma ile İran’a uygulanan yaptırımların bir kısmı (nükleer faaliyetlerle ilgili olanları)
kaldırılsa dahi bu manevranın olumlu etkileri halk
tarafından hissedilecek düzeyde olmamıştır. Bu
bağlamda Ruhani’nin ilk döneminde işsizlik, yoksulluk, küçük işletmelerin sorunları nispeten kötüye
gitmiştir. Ruhani’nin ekibince hazırlanan ekonomi
yol haritasının birinci alt başlığı olan destek politikasının amacı, toplumda durumu (refahı) kötüye
giden kesimlerin içinde bulundukları sorunların
hafifletilmesidir. Yukarıda zikredildiği gibi refahın
yeniden dağılımına ilişkin politikalar devrim sonrası
tüm dönemlerde var olagelmiştir. Ruhani’nin ikinci
döneminde bu teamülün sürdürülmesinin yanı sıra
nükleer yaptırımlar nedeniyle derinleşen bazı sorunların zayıflatılması amaçlanmıştır.
1 Yoksulluk oranı önemli bir ekonomik kavramdır. Yoksulluk oranı: bir
ülkede günlük olarak belirli bir gelir düzeyinin altında yaşayan birey
sayısının toplam nüfusa oranı olarak tanımlanabilir.
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Destek planında şu kesimler hedeflenmektedir:
(i)

Yoksul hane halkları,

(ii) İşsizler (özellikle de genç işsizler),
(iii) Gelir pastasından büyük şehirlere göre
daha az pay alan küçük yerleşim yerleri
özellikle de köyler
Gelir dağılımına yönelik programın önemli bir
amacı, sayıları 8 ila 10 milyon civarında olduğu
tahmin edilen fakirlerin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesidir. İstihdam edilebilme olasılığı
olan bireyler ve istihdamı mümkün olmayan bireyler arasında bir ayrıma gidilerek bu iki grup için iki
ayrı alt program önerilmiştir. İş bulma ve dolayısıyla
istihdam edilebilme olasılığına sahip bireylerin becerilerini arttırmaya yönelik programlar destekleme
politikasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Bunun yanında özellikle ücretli bir iş bulma ya da
istihdam edilebilme potansiyeline sahip olmayan
yoksullar için doğrudan gelir desteği programının
sürdürülmesi Ruhani’nin ekonomik programında
yer almaktadır. Yukarıda da zikrettiğimiz gibi yoksul ve bir işte çalışma ihtimali olmayan ailelerin
tespiti (yoksul ailelerin envanterinin çıkarılması) Ruhani hükümetinin bu başlıkta yer verdiği diğer bir
önemli projedir.
İkinci önemli alt başlık istihdamın ve özellikle genç istihdamının arttırılmasıdır. Kamu ve özel
sektörde istihdamın arttırılmasını teşvik eden düzenlemelerin devreye sokulacağı düşünülmektedir.
İran’da giderek kronik bir hal alan genç işsizlik sorunun hafifletilmesi için Ruhani hükümeti bir dizi
tedbir almayı planlamaktadır. Bu adımlardan bazıları şunlardır:
(i) Gençlerin becerilerini arttırıcı politikalar.
Böylece gençlerin iş bulma ihtimallerinin
arttırılması.
(ii) Firmaların gençleri istihdam etmelerini teşvik edecek adımların atılması (vergi muafiyetleri, işgücü maliyetine devletin katkısı
vb.).
(iii) İstihdamın dolaylı maliyetlerini (istihdamın
işverene olan yükünü) azaltıcı değişiklikler.
(iv) Ülkenin kaynaklarının yönlendirilmesinde
gençlerin istihdam olanaklarını arttırıcı alanları önceleyen politikaların geliştirilmesi

Ruhani’nin ikinci dönem ekonomik yol haritasında gelir dağılımı adaleti ve yoksullukla mücadele başlığı altında üçüncü önemli alt başlık “küçük
yerleşim yerlerinin ekonomik olarak geliştirilmesi”
projesidir. Petrol gelirlerinden yıllık olarak bu projeye 3 milyar dolar kaynak aktarılacağı öngörülmektedir. Köy ve ilçelerde istihdamın ve sanayinin
arttırılması bu projenin en önemli amacıdır. Küçük
yerleşim yerinin gelişmişlik düzeyine göre bu bölgelerde yatırım yapan firmaların işçi maliyetlerinin
%30 ila %50’lik kısmının devlet tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

2.2.Kalkınma Planı
Seçim beyannamesinde ekonomi cephesinde
atılacak adımlar başlığının ikinci alt başlığı kalkınma planı olarak isimlendirilmiştir. Bu başlıkta 9 adet
alt plan/program sıralanmıştır. Bu başlık altında
önerilen unsurlar dikkatle incelendiğinde bunların
ağırlıklı olarak İran’da uzun zamandır süregelen yapısal ve kurumsal sorunların çözümünün hedeflendiği gözlemlenmektedir. İran’da ülkenin istikrarlı
bir şekilde büyümesini güçleştiren çok sayıda yapısal ve kurumsal sorun bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 9 unsura odaklanan kalkınma planı, İran’da
uzun zamandır çözüm bekleyen yapısal ve kurumsal sorunların çözülebilmesi ve böylece İran ekonomisinin daha hızlı ve istikrarlı bir büyüme rotasına
sokulabilmesini amaçlamaktadır. Kalkınma planı alt
başlığında zikredilen 9 unsur şunlardır:

cek şekilde dönüşümünü sağlayacak kapsamlı reform programının hayata geçirilmesi
5.

Kurumsal sistemde yapılacak reformlar:
Hukuki ve regülasyon altyapısını, iş hayatını destekleyici şekilde kapsamlı bir reforma
tabi tutmak

6.

Yolsuzlukları azaltıcı reformlar

7.

Bölgelerarası dengesizliklerin azaltılması

8.

İnternet ve bilişim sistemi altyapısının geliştirilmesi

9.

Turizmin geliştirilmesi

Kalkınma planı alt başlığında ortaya konulan
ilk unsur petrol gelirlerinin yönetiminin etkinleştirilmesidir. Bu konuda beyannamede kapsamlı bir
çerçeve sunulmamıştır. Kalkınma planında sunulan
ikinci unsur ilk unsurun bir nevi tamamlayıcısı durumundadır. İkinci unsurda, elde edilen petrol gelirlerinin ekonomik büyümeyi destekleyen alanlara yöneltilmesine işaret edilmektedir. Etkinlik bağlamında, bu gelirlerin daha çok istihdam potansiyeli olan
sektörlerin yatırımlarının desteklenmesinde kullanılacağı anlamı çıkmaktadır. İşsizlik ve özellikle genç
işsizliği sorununun ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle önümüzdeki dönemde Hasan Ruhani yönetiminin bu sorunun hafifletilmesi için ciddi adımlar
atması beklenmekte ve adımların finansmanında
petrol gelirlerinin kullanılacağı düşünülmektedir.

“İran’da bankacılık sistemini
düzenleyen kurallar oldukça eskidir.
Küresel finans sisteminde meydana
gelen gelişmeler ve yeni çıkan
finansal hizmetler dikkate alınarak
bankacılık sisteminin daha modern
ve kapsamlı bir düzenlemesinin
yapılması gerekmektedir.”

1.

Petrol gelirlerinin yönetimini geliştirmek

2.

Petrol gelirlerinin istihdam yaratacak alanlara (yatırımlara) yönlendirilmesi

3.

Enflasyonun kontrol altında tutulması

İran’da elde edilen petrol gelirleri birçok kurum arasında pay edilmektedir. Petrol gelirlerinde
aslan payını merkezi hükümet almaktadır. Genel
bütçe gelirlerinin %50’si petrol gelirlerinden oluşmaktadır.2 İkinci olarak petrol gelirlerinin bir kısmı
“Ulusal Kalkınma Fonuna (Sanduki Tosie-i Milli)”
aktarılmaktadır. Bu fonda biriken kaynaklar devlet

4.

Finansal sistemin reel sektörü destekleye-

2 Bakınız: https://resourcegovernance.org/our-work/country/iran [Erişim:
2 Haziran].
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tarafından kalkınma odaklı alanlarda yapılan harcamaların finansmanında kullanılmaktadır. Petrol
gelirleri bu iki ana kalemin dışında daha küçük
oranlarda diğer kurumların finansmanında da
kullanılmaktadır. İkinci maddeye göre, Ruhani hükümetinin önümüzdeki dönemde petrolden elde
edilen gelirlerin cari ve transfer harcamaları yerine
yatırım ve istihdamı destekleyen alanlara kaydıracağı çıkarımı yapılabilir. Ancak mevcut işsizlik ve
yoksulluk sorunu düşünüldüğünde bu denli büyük
bir geçiş mümkün gözükmemektedir.

Kalkınma planında zikredilen üçüncü önemli
alt başlık: Enflasyonda yakalanan başarının sürdürülmesidir. Ruhani’nin ilk döneminde ekonomi
alanında en önemli somut başarı, enflasyonun tek
haneli rakamlara düşürülmesidir.3 Devrim öncesi
dönemde de kronik bir sorun olan enflasyon, İslam
Devriminin tamamında %20 civarında bir ortalamada seyretmiştir. 2013 seçimleri öncesinde Hasan
Ruhani’nin yapmış olduğu önemli vaatlerden biri,
enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesiydi.
2016 yılının ortalarından itibaren İran’da enflasyon
%10 seviyesinin altına düşürülmüş ve geçen sürede tek haneli seviye korunmuştur. Önümüzdeki dönemde bu gayretin sürdürüleceği anlaşılmaktadır.
Kalkınma planının dördüncü ve beşinci unsurları, finansal sistemin (hem bankaların hem de sermaye piyasasının) etkinliğinin arttırılması şeklinde
sıralanmaktadır. Ruhani hükümeti bu bağlamda
finansal sistemde kapsamlı bir reform planını devreye sokacağını belirtmektedir. İran’da bankacılık
sistemi düalist karakteristiktedir.4 Bir yanda ülkede
bankacılık sistemi ile ilgili yasal kurallar çerçevesinde fon toplayan ve toplanan fonları kredi talebinde bulunan aktörlere dağıtan “nizami bankacılık”
3 Ayrıntı için bakınız: http://iramcenter.org/iran-da-enflasyon-sorunu/
[Erişim: 2 Haziran 2017].
4 Ayrıntı için bakınız: http://iramcenter.org/iranda-paramizi-isterizprotestolari/ [Erişim 5 Haziran 2017].
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sistemi diğer tarafta ise bu tür kurallara tam anlamıyla riayet etmeyen “gayrinizami finans ve kredi
kurumları” bulunmaktadır. Gayrinizami kurumlar
yasal düzenlemelerin ve diğer idari regülasyonların dışına çıkabilmektedirler. Oysaki finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve merkez
bankalarının para politikalarını etkin bir şekilde
yürütebilmeleri için sistem içerisindeki tüm finansal kurumların ve diğer oyuncuların mer’i mevzuata ve diğer düzenlemelere uyması gerekmektedir.
İran’da finansal marketlerdeki mevcut düalist yapı,
finansal sistemin şeffaflıktan uzaklaşmasına neden
olmaktadır. Ayrıca düalist yapının yarattığı karmaşa
ve çok başlılık negatif dışsallık yaratmaktadır. Nitekim nizami alanda faaliyette bulunan kurumların
oyunun kurallarına uyma hususunda hassasiyetleri,
bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. Bir
diğer husus da şudur: İran’da bankacılık sistemini
düzenleyen kurallar oldukça eskidir. Küresel finans
sisteminde meydana gelen gelişmeler ve yeni çıkan
finansal hizmetler dikkate alınarak bankacılık sisteminin daha modern ve kapsamlı bir düzenlemesinin yapılması gerekmektedir.
Ruhani hükümeti önümüzdeki dönemde bankacılık kesiminde ciddi reformlar yapmayı planlamaktadır. Bu reformların ilk amacı bankacılık sektöründe şeffaflığın ve etkinliğin arttırılmasıdır. Diğer
bir şekilde ifade edecek olursak, bu regülasyonlarla
bankalarca toplanan fonların özellikle yatırım ve
ticari kredilere dönüştürülmesi ve böylece büyüme ve kalkınmaya katkı yapması ve bu faaliyetleri
yürütürken bankaların objektif ve şeffaf olmaları
arzu edilmektedir. Spesifik olarak, bu reformlar,
tüm gayrinizami finansal kurumları finansal sistem
ile ilgili regülasyon kurallarına uygun hareket eden
aktörler haline getirmeyi amaçlamaktadır.5 Uygulamaya konulan regülasyonlarla bankaların (kur,
vade ve faiz) riskleri objektif kriterlerle ilişkilendirilecek ve böylece finansal sistem sağlam bir altyapıya kavuşturulacaktır.
Finans kesimi ile ilgili önerilen programın diğer
bir bileşeni kamu maliyesinin disipline edilmesidir.
Geçmişte bütçe açıklarının finansmanında merkez
bankasının kaynaklarının kullanılmasının yanı sıra
5 Uluslararası bankacılık sisteminin yüzlerce yıllık pratiği ve elde edilen
tecrübelerin sonucunda bir regülasyon sistematiği ortaya çıkmıştır.
Küçük farklılıklar olsa dahi birçok ülke etkinliği tecrübelenmiş bu sistemi
adapte etme yolunu tercih etmektedir. Dolayısıyla İran için bankacılık
ile ilgili regülasyon sistematiğini geliştirirken “ayı yeniden keşfetmek”
zorunda değildir. İran bankacılık sistemi ile ilgili regülasyon reformuna
gidecekse muhtemelen uluslararası alanda geçerli regülasyon sistemini
küçük modifikasyonlarla adapte etme yolunu tercih edecektir.

bankacılık kesiminden borçlanma yolu tercih edilmiştir.6 Bu tür kaynakların kullanılması bir yandan
enflasyonun kontrol altına alınmasını güçleştirirken, diğer yandan finansal getiri oranlarının yükselmesine ve dolayısıyla özel sektör yatırımlarının
azalmasına neden olmaktadır. Bunun yanında bütçe açıklarının yüksek olduğu durumlarda merkez
bankaları para politikasının yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşmaktadır.
Son olarak şunu ifade etmek gereklidir: İran,
ülkedeki bazı finans kurumlarının ciddi düzeyde
yolsuzluklara bulaştıkları ve teröre destek oldukları yönünde iddialardan dolayı uluslararası küresel
finans sisteminden izole edilmeye devam etmektedir. Küresel finans sistemine entegre olunmaksızın yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi ve ayrıca
uluslararası ticaretin geliştirilmesi son derece güçtür. Bu yüzden gerek iç ve gerekse de dış faktörlerin ve hassasiyetlerin tamamının dikkate alındığı
kapsamlı bir finansal sistem reformunun Ruhani
hükümeti tarafından planlanması, yasallaştırması
ve uygulamaya koyması beklenmektedir. Küresel
finans sistemden izolasyonu engelleyen faktörler
elimine edilmedikçe önümüzdeki dönem ekonomi
programının başarı şansı azalmaktadır.
Tüm bunların yanında kalkınma planı kısmında
sermaye piyasasının geliştirilmesi de yer almaktadır.
Özellikle büyük şirketlerin yatırımlarının finansmanı
bağlamında alternatif bir seçenek olan sermaye piyasası, İran bağlamında son derece dar kapsamlı ve
sığ bir karakterdedir. Bu piyasanın geliştirilmesi için
şeffaflığın ve etkinliğin öne çıkarıldığı kapsamlı bir
reform paketine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özellikleri içermeyen bir reform paketi muhtemelen yolsuzlukların genişlemesine neden olacaktır.
İran’da özel sektörün önünün açılması için kurumsal sistemin dönüştürülmesi kalkınma planı alt
başlığının beşinci maddesi olarak seçim beyannamesinde yer almaktadır. İran’da iş ve ticaret yapma
pratiğinde ciddi sorunlar vardır. Aşırı bürokrasi, yolsuzluklar, sistemin esnek olmaması, yargı sisteminin kötü işlemesi bu sorunlardan bazılarıdır. İran’da
mevcut kurumsal sistem gerek yerli iş adamlarının
(firmaların) gerekse de yabancı yatırımcıların İran’da
6 Rafsancani’nin cumhurbaşkanlığı döneminde (1989-1997) dış
borçlanmaya gidilmiştir. Ancak dış borçlanmanın neden olduğu olumsuz
sonuçlar ve ayrıca dış konjonktürün buna müsaade etmemesi nedeniyle
dış borçlanma opsiyonu o tarihten itibaren fazla kullanılmamıştır.

faaliyet göstermeleri hususunda cesaretlerini kıran
bir karakteristiğe sahiptir. Ayrıca enformel sektörün
büyüklüğü firmaların formel alanda manevra alanını kısıtlamaktadır. Hasan Ruhani ikinci döneminde
bu yaralara neşter vuracağını ve bu alanlarda ciddi
reform adımları atacağını beyan etmektedir.
Özel sektörün geliştirilmesi alt başlığında üzerinde durulan diğer bir önemli husus şudur: Uluslararası aktörlerle (iş adamları, firmalar ve ülkelerle)
olan ilişkilerin geliştirilmesidir. Bu bağlamda ticari
ilişkilerin geliştirilmesi için istikrarlı ticari partnerler bulmanın önemine vurgu yapılmıştır. Bu husus
Dini Rehberlik Makamında hazırlanan “Direniş
Ekonomisi Doktrini” ile de örtüşmektedir.7 Uluslararası aktörlerin (tacirlerin, sanayicilerin, firmaların)
İran’da yatırım ve ticaret yapmalarını kolaylaştıracak reformların altı çizilmiştir. Buna paralel olarak
yabancı yatırımcıların İran’a çekilmesi için daha
proaktif bir politika izleneceği belirtilmiştir.
Özel sektörün geliştirilmesinin önünde engel
olan önemli bir sorun yolsuzluklardır. Kalkınma planında altıncı sırada yer alan alt başlık, “yolsuzlukların azaltılmasıdır”. Yolsuzluklarla mücadele, Irak
Savaşı sonrasındaki yapılan tüm cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde hemen hemen tüm adaylar tarafından vurgulanan ve ancak başarılamayan bir vaattir.
Nitekim Ruhani’nin 2013 yılındaki kampanyasında
yolsuzluk ile mücadele öne çıkan vaatlerinden bir
tanesidir. Bu bağlamda Ruhani’nin ilk döneminde
bu alanda iyi bir karneye sahip olduğu söylenemez.
Bu alanda başarılı olunamamasının önemli bir nedeni, anayasal sistemin dizayn ettiği çok başlılıktır.
Çok başlı ve paralel görevler yapan çok sayıda kamusal organizasyon ya da kurumun varlığı devletin
denetlenmesini güçleştirmekte ve bu da yolsuzlukların norm haline gelmesine neden olmaktadır.
Bölgeler arası dengesizliğin azaltılması, turizmin geliştirilmesi ve internet erişiminin ve bilgi
teknolojilerinin yaygınlaştırılması Hasan Ruhani’nin
önümüzdeki dönem izleyeceği diğer üç önemli politikadır. Hasan Ruhani seçim kampanyası sırasında
birçok bölgeye giderek bu bölgelerin ekonomik,
kültürel ve sosyal olarak geliştirileceğine dair vaatlerde bulunmuştur. Bu bölgelerin refah pastasından daha eşit pay alacağına yönelik adımlar atacağını dile getirmiştir.
7 “Direniş Ekonomisi Doktrini” belgesi için bakınız: http://iramcenter.
org/iran-direnis-ekonomisi-doktrini/ [Erişim: 2 Haziran 2017].
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Ayrıca bilgi işlem teknolojilerinin ve internetin
yaygınlaştırılması önemli bir alt hedef olarak zikredilmektedir. İran’da turizmin geliştirilmesi işsizlikle
mücadele bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda yatırımların teşvik edilmesi ve İran takvimine
göre 1400 yılında İran’a gelen yabancı turist sayısının 9 milyona çıkartılması hedeflenmektedir.

3. Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıdaki bölümde, İran’da Cumhurbaşkanlığı
seçimi öncesinde Ruhani ekibi tarafından hazırlanan ve seçimin kazanılması durumunda izlenecek
ekonomi politikaları hakkında genel bir çerçeve sunuldu. Seçim beyannamesinde işaret edilen sorunlar ve sorunların çözümüne yönelik öneriler oldukça akılcı gözükmekle birlikte ekonomi paketinde
göze çarpan bazı zayıf yönler bulunmaktadır.
İran Dini Rehberi Ali Hamenei’nin uhdesinde
hazırlanan “Direniş Ekonomisi Doktrini” ile Hasan
Ruhani’nin seçim beyannamesinde zikredilen ilkelerin bazıları arasında ciddi ayrışmalar ve hatta zıtlıklar bulunmaktadır. Direniş Ekonomisi Doktrinin 3
ana unsurundan birisi olan “Devrimin İlkelerinin ve
Vaatlerinin Korunması” kaidesi ile yukarıda sıralanan bazı unsurlar çatışmaktadır. Yukarıda da zikredildiği gibi Ruhani’nin seçim beyannamesinde yer
alan ekonomi programı birçok alanda ciddi reformlar öngörmektedir. Bu reformların formüle edilmesi
ve yasallaşması aşamasında çok sayıda çatlak sesin
yükseleceği beklenebilir. Bu reformların “Devrim
İlkelerini” zayıflatacağı iddiasıyla ciddi bir muhalefetle karşılaşılacaktır. Bu nokta ile ilişkili olarak bu
reformlar, İran’da başta müesses nizamı savunan
kesimler olmak üzere bazı kesimlerin çıkarlarına
zarar verecektir. Hasan Ruhani gelecek dönemde
bu tür reformları gündeme taşıyacağını düşünsek
dahi bu reformların kapsamı ve mahiyetinin ciddi
anlamda törpüleneceğini düşünüyoruz.
Ekonomi programı ile ilgili diğer bir zayıf nokta,
bu programın finansmanı hususundaki belirsizliktir.
Yapısal ve kurumsal sorunlarla ilgili olarak önerilen
reformlar genelde regülasyon eksenlidir ve dolayısıyla ilave kamu kaynağı (harcaması) gerektirmemektedir. Ancak önerilen diğer bazı politikalar (gelir dağılımını düzeltici, yoksulluk ve işsizliği azaltıcı,
özel sektörün teşviki, bölgesel gelir dağılımı düzeltici) ciddi ilave finansman kaynağı gerektirmektedir. İlave finansman kaynaklarının nereden temin
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edileceği beyanname metninde yer almamaktadır.
İran’da petrol üretimi ve ihracatı nükleer ambargo
döneminin öncesindeki seviyeye yükselmiştir ve
kısa vadede bunun üzerinde bir seviyeye çıkarılması mümkün gözükmemektedir. Bu yüzden ilave
kamu harcamalarının finansmanı için vergi gelirlerinin arttırılması gerekmektedir. Vergi gelirlerini
arttırıcı reformların (her ne kadar bu tür bir plan
sunulmasa dahi) ciddi dirençle karşılaşma ihtimali
yüksektir.

Açıklama: İran’da Gelir
Dağılımını Düzenleyici Politikalar
İran’da 2010 yılında uzunca bir süredir devam
ettirilen “fiyat sübvansiyonu” politikasına büyük
oranda son verilmiş ve bunun yerine “doğrudan
gelir desteği” programına geçilmiştir. Fiyat sübvansiyonu programı ile birçok ürünün fiyatı bu malların
üretim ya da tedarik maliyetinin altında bir fiyattan
halka sunulmuştur. Bu ürünlerin fiyatlarının maliyetlerinin altında olmasının neden olduğu zararın
tamamı devlet bütçesinden karşılanmıştır.
İslam Devriminin başlangıcından itibaren uygulanan ve özellikle Irak ile yapılan savaşın ardından
kapsamı genişletilen fiyat sübvansiyonları iki ciddi
sorun yaratmıştır. İlk olarak İran halkı sübvansiyon
uygulanan malları aşırı tüketmeye başlamıştır. İkinci sorun devlet bütçesine olan yükün büyüklüğüdür. Aşırı tüketimin de etkisi ile fiyat sübvansiyonu
programının devlet bütçesine olan yükünün sürdürülemeyecek boyutlara ulaşmasının neticesinde
bu programda değişikliğe gidilmesi 2000’li yılların
başlarından itibaren yüksek sesle dillendirilmeye
başlanmıştır. Siyasi iradenin bu yönde yaptığı tercihin bir sonucu olarak 2009 yılında İran Meclisinden
geçen bir yasa ile fiyat sübvansiyonu büyük oranda
kaldırılmıştır. Ancak fiyat sübvansiyonunun kaldırılması nedeniyle refahları ciddi şekilde zarar görecek
kamu iktisadi teşebbüsleri, özel sektör firmaları ve
çok daha önemlisi yoksullar için yeni bir transfer
programı ikame edilmiştir. 2009 yılında yasalaşan
ve 2010 yılında yürürlüğe giren transfer programı
doğrudan gelir desteği olarak isimlendirilmektedir.

telafi edilmesidir. Bu reform programı devreye sokulmadan önce yapılan maliyet projeksiyonlarında
yaklaşık 30 milyon yoksul insanın kapsam içerisine
alınacağı öngörülmüştür. Ancak bu süreçte İran
devleti yoksul vatandaşların tespitine yönelik kapsamlı bir envanter çalışması yapmamış ve bu yüzden beyan usulü devreye sokulmuştur. Ancak vatandaşların beyanını denetleyecek etkin mekanizmaların geliştirilememesi üzerine doğrudan gelir
desteği programına hemen hemen tüm İran vatandaşları başvurmuştur. 2010 yılında doğrudan gelir
desteğini almak için başvuru yapan halkın toplam
nüfusun %95’ine tekabül ettiği söylenmektedir.
2010 yılı cari rakamları ile doğrudan gelir desteği miktarı 445,000 riyal (o dönemde geçerli döviz
kuruna göre 45 USD) düzeyindedir. Tüm vatandaşların bu desteğe başvurmaları nedeniyle programın uygulandığı ilk birkaç yıl programın bütçeye
olan maliyeti oldukça yüksek olmuştur. Bütçeye
olan yükün azaltılması için kişi başına yapılan gelir
desteği nominal olarak sabit tutulmuş (enflasyon
rakamlarına göre endekslenmemiş) ve böylece reel
olarak bu yük azaltılmaya çalışılmıştır. 2010-2017
arasında geçen süreçte riyalin satın alım gücünde
ciddi azalma yaşanmıştır. 2017 Haziran ayı itibari
ile İran devletinin dağıttığı kişi başı gelir desteğinin
reel olarak değeri 10 USD düzeyine gerilemiştir.
Bu desteğin daha makul bir çerçeveye oturtulması amacıyla yıllar itibari ile gelir desteği listesinden maddi durumu iyi olan bireylerin çıkartılması
yoluna gidilmiştir. Gelir desteği alanlar listesinden
çıkartılma işlemi her yıl yapılmaktadır. İran’da halen yoksul hane halklarının ülke çapında tespitine
ilişkin envanter çalışması yapılmamıştır. Doğrudan
gelir desteği programının sağlıklı bir şekilde işlemesi ve bu programın amacına hizmet edebilmesi için
öncelikli olarak yapılması gereken işlerden bir tanesi yoksul hane halklarının tespit edilmesidir.

Doğrudan gelir desteği programındaki amaç,
İran’da yoksul hane halklarının fiyat sübvansiyonunun kaldırılmasından doğan refah kayıplarının
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İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.
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