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περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων.  

mailto:eliamep@eliamep.gr
http://www.eliamep.gr/


ΕΛΙΑΜΕΠ _ Κείμενο Εργασίας No 71/ Φεβρουάριος 2016 

 

Σελ. 2   

Σύντομο Βιογραφικό: 

 

 O Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης είναι Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής & 

Οικονομικών του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου στη Σχολή 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Από τον Μάρτιο του 2014 

συμμετέχει ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κρατικής Εταιρείας 

Υδρογονανθράκων της Κυπρου-ΕΥΚ, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2014 

διορίσθηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο Συμβούλιο 

Γεωστρατηγικών Μελετών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Δρ.Τσακίρης 

είναι επίσης ο Επικεφαλής του Προγράμματος Γεωπολιτικής της Ενέργειας 

του ΕΛΙΑΜΕΠ και Εταίρος του Προγράμματος Νότιας Ευρώπης του LSE 

Ideas στο London School of Economics. Το πρώτο εξάμηνο του 2010 συνεργάστηκε με το γραφείο 

του Υφυπουργού Ενέργειας της Ελλάδος κ.Γιάννη Μανιάτη ως Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος σε 

θέματα διεθνών αγωγών πετρελαίου & φυσικού αερίου, ενώ την περίοδο 2008-2009 υπηρέτησε ως 

Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού της Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την ιδιότητά του αυτή συμμετείχε σε δεκάδες υπουργικές και διυπουργικές 

αποστολές στο εξωτερικό ενώ εκπροσώπησε το Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης και στο Δ.Σ. του 

Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency). Από το 2002 και μετά ο Δρ. 

Τσακίρης έχει εργαστεί με την ιδιότητα του Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα ΚΕΠΠΑ, Αμερικανικής 

Εξωτερικής Πολιτικής, Μετα-Σοβιετικών Σπουδών και Ενεργειακής Ασφάλειας στο Υπουργείο 

Εξωτερικών κατά την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε., στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

(Ι.Δ.Ο.Σ.), στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (Ι.Α.Α.) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, και στην 

Επιτροπή Άμυνας & Εξωτερικών της Βουλής ως Επιστημονικός Συνεργάτης Βουλευτή (2004-2007). Ο 

κ.Τσακίρης είναι Διδάκτωρ Στρατηγικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου φοίτησε με 

υποτροφία της Ε.Ε.. Κατέχει επίσης τον τίτλο (Summa Cum Laude) M.A. in International Security 

Studies του Πανεπιστημίου Georgetown, όπου και φοίτησε ως μεταπτυχιακός υπότροφος των 

ιδρυμάτων Fulbright και Λ. Βουδούρη. Έχει συγγράψει 10 μονογραφίες και περίπου 20 άρθρα, 

μελέτες και κεφάλαια συλλογικών τόμων που έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά και τα αγγλικά 

συμπεριλαμβανομένων άρθρων σε peer-reviewed journals όπως τα περιοδικά Comparative 

Strategy, Foreign Affairs (Hellenic Edition), Journal of Energy Security, Perceptions, Αγορά Χωρίς 

Σύνορα & Γεωστρατηγική. 
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Οικονομικές & Γεωστρατηγικές 

Επιπτώσεις από την άρση των 

Κυρώσεων στο Ιράν 
 

 

 

Η πλήρης άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στις  16 Ιανουαρίου 2016 επικέντρωσε το διεθνές 

ενδιαφέρον στις άμεσες οικονομικές συνέπειες που θα έχει για την παγκόσμια τιμή του αργού πετρελαίου 

η επανενεργοποίηση του πετρελαιοπαραγωγικού δυναμικού της δεύτερης σημαντικότερης χώρας του 

ΟΠΕΚ.  

Η προοπτική και μόνο της επιστροφής των ιρανικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές στα επίπεδα πριν 

από την επιβολή του ευρωπαϊκού μποϋκοτάζ εξαγωγών που επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 2012 από την Ε.Ε 

και εφαρμόσθηκε με σαουδαραβική υποστήριξη  από τους σημαντικότερους Ασιατικούς καταναλωτές 

ιρανικού πετρελαίου έως και πριν από μερικές εβδομάδες, συνεπάγεται την επιστροφή στις διεθνείς 

αγορές περί των 300.000-600.000 βαρελιών/ημέρα έως τις αρχές Ιουνίου του 2016.  

Με δεδομένη τη φύλαξη σε πλωτές δεξαμενές και δεξαμενόπλοια περί των 38 εκατομμυρίων βαρελιών 

αργού, όπως καταγράφεται σε πρόσφατη έκθεση της International Energy Agency, η ιρανική επάνοδος 

αναμένεται να είναι σφοδρή κάτι που οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν. Σε αντίθεση με το τι συνέβη το 

2008, οι τιμές του αργού φαίνεται προς το παρόν να αντιδρούν στην ιρανική επάνοδο “ψυχολογικά” 

ακολουθώντας περισσότερο παραστάσεις και προσδοκίες και λιγότερο τα αντικειμενικά δεδομένα που 

περιγράφουν τη διάδραση ζήτησης και (υπερ) προσφοράς.  

Είναι σημαντικό εν προκειμένω να διευκρινίσουμε ότι η υφιστάμενη υπερπροσφορά επιβεβαιώνει την 

εκτίμηση ότι οι αγορές κινούνται σε σημαντική απόκλιση από την ισορροπία ζήτησης προσφοράς, 

καθώς κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2016, η υπερπροσφορά υπερβαίνει 

της ζήτησης κατά μόλις 1,2-1,3 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα (εκβ/η), ή ποσοστό της τάξης του -1,25% με -

1,44%.  

Αυτή η μεσοσταθμική απόκλιση του -1,345% στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης σε καμία 

περίπτωση δεν δικαιολογεί μια πτώση των τιμών σε ποσοστά της τάξης του 48,7% μέσα στις δύο πρώτες 

εβδομάδες του 2016 ή της τάξης του 42% από τον περασμένο Οκτώβριο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί 
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διαφορετικά μια πτώση της τιμής του αργού κατά σχεδόν 50% μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες -

μεταξύ 2ας και 18ης Ιανουαρίου, από τα $56/βαρέλι στα $29/βαρέλι.  

Είναι προς το παρόν ασαφές εάν αυτή η αντικειμενικά αδικαιολόγητη πτώση των τιμών για ένα γεγονός 

που όλοι ανέμεναν από τον Ιούλιο του 2015 θα διατηρηθεί μετά τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2016 όταν 

θα έχουν αδειάσει οι ιρανικές δεξαμενές από τον συσσωρευθέντα όγκο του αργού πετρελαίου που 

αποθηκευόταν εδώ και περίπου 3,5 χρόνια. Σε αντίθεση πάντως με τη γενικευμένη εντύπωση ότι μια 

περαιτέρω πτώση των τιμών θα είναι καταλυτικά καταστρεπτική για τη Σαουδική Αραβία, η πολιτική 

οικονομία της διαχείρισης της πτώσης των τιμών του αργού από το Ριάντ είναι περισσότερο σύνθετη και 

πολύπλοκη.  

Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη υπερπροσφορά και τη διατήρηση της σαουδαραβικής πολιτικής να μην 

περικόψει την δική της παραγωγή για να ανακάμψουν οι τιμές, η άμεση αντίδραση της αγοράς ήταν να 

προβλέψει την περαιτέρω περιστολή τους παρά το γεγονός ότι η κινεζική ζήτηση πετρελαίου συνεχίζει 

αμείωτη συγκριτικά με το 2015. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι η μείωση των τιμών ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

2014 μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να συνεπικουρήσει την πτώση των τιμών ώστε να θέσει 

εκτός συναγωνισμού τις μη-συμβατικές μορφές παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ και του Καναδά, η 

περαιτέρω πτώση της τιμής λόγω της αγοραστικής αναπροσαρμογής που θα προκαλέσει η επιστροφή 

των ιρανικών εξαγωγών συνάδει με τη γεωστρατηγική επιδίωξη του Ριάντ τόσο έναντι των ΗΠΑ, όσο και 

έναντι του ίδιου του Ιράν.  

 

Πηγή: Καθημερινή, 19/01/2016, http://www.kathimerini.gr/846219/article/oikonomia/die8nhs-

oikonomia/to-iran-vy8izei-thn-timh-toy-petrelaioy  

 

http://www.kathimerini.gr/846219/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/to-iran-vy8izei-thn-timh-toy-petrelaioy
http://www.kathimerini.gr/846219/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/to-iran-vy8izei-thn-timh-toy-petrelaioy
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Η Σαουδική Αραβία που υφίσταται σημαντική οικονομική ζημία από τη μείωση των τιμών παράγοντας 

σχεδόν στο 93% της δυναμικότητάς της, υπολόγιζε ότι εάν η τιμή του αργού έπεφτε περίπου στα 

$80/βαρέλι, αυτό θα αρκούσε για να σταματήσει την άνοδο και να επιφέρει την αναστροφή της 

αμερικανικής και καναδικής παραγωγής πετρελαίου. Δυστυχώς για την ίδια αυτό άρχισε να συμβαίνει 

μόλις οι τιμές έφτασαν στα $50-$60/βαρέλι και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, κάτι που απαιτεί από τη 

Σαουδική Αραβία, το Κουβέϊτ, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Η.Α.Ε.), τους σημαντικότερους 

συμμάχους του Ριάντ, να διατηρήσουν την παρούσα πολιτική μη περικοπής της παραγωγής τους. Παρά 

την επικέντρωση του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος στην τακτική οικονομική ζημία που απορροφά το 

Σαουδαραβικό Βασίλειο, η στρατηγική του Ριάντ έχει σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσει, ανακόπτοντας την 

πορεία επενδύσεων σε πετρελαϊκές υποδομές και σε πεδία παραγωγής που πολύ απλά δεν είναι βιώσιμα 

υπό ένα χαμηλό καθεστώς τιμών. Με τον τρόπο αυτό έχει εν μέρει ανακτήσει το θεμελιώδες στρατηγικό 

πλεονέκτημα των κρατών του Περσικού Κόλπου, που μπορούν να έχουν κέρδος από τις εξαγωγές 

πετρελαίου ακόμη και εάν οι τιμές του αργού φτάσουν -όπως έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1990- στα 

$8/βαρέλι.  

 

 

Πρόσφατη έρευνα της Wood Mackenzie που αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον 

Δεκέμβριο του 2015 ανέφερε ότι μια μέση τιμή πετρελαίου στα $60/βαρέλι οδήγησε σε πάγωμα ή σε 

ακύρωση επενδύσεων σε 68 διαφορετικά σχέδια παραγωγής πετρελαίου συνολικής αξίας $380 δις που 
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θα μπορούσαν να προσθέσουν στην αγορά  2,9 εκβ/η (εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα).1 Όπως 

αναδεικνύει και το ανωτέρω γράφημα της Αμερικανικής Διοίκησης Ενεργειακών Πληροφοριών (Energy 

Information Administration),2 η ζημία αυτή επικεντρώθηκε ακριβώς εκεί που η Σαουδική Αραβία επεδίωκε, 

τις ΗΠΑ και τον Καναδά και όχι τη Ρωσία, η οποία παρά τις διεθνείς κυρώσεις στην πετρελαϊκή της 

βιομηχανία επέτυχε να αυξήσει την παραγωγή της το 2015 φτάνοντας στο επίπεδο ζενίθ των 10,73 εκβ/η 

χάρις στην εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης της παραγωγής σε παλαιά πεδία πετρελαίου.3  

Η σαουδαραβική πολιτική επέτυχε να σταματήσει ιδίως στις ΗΠΑ την “ξέφρενη” αύξηση της παραγωγής 

τους, επιφέροντας καθαρές απώλειες της τάξης των 1,5 εκμβ/η, ενώ μείωσε κατά περίπου 50% την 

αύξηση της καναδικής παραγωγής κρατώντας αμφότερες ουσιαστικά στάσιμες. Στην πραγματικότητα το 

Ριάντ έβαζε σταδιακά πετρέλαιο στην αγορά από το 2014 μειώνοντας την πλεονασματική του 

παραγωγική δυνατότητα το 2015 στο μόλις 1,44 εκβ/η το χαμηλότερο εδώ και μια δεκαετία, σχεδόν 

400,000-500,000 β/η κάτω από το όριο των 2 εκβ/η του 2014.  

Εάν θα χρειαζόταν να συντηρήσει και για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα τις χαμηλές τιμές ενδεχομένως 

αυξάνοντας την παραγωγή του, τότε το Ριάντ ίσως έφτανε στο πρωτοφανές εδώ και 50 χρόνια σημείο να 

παράγει στο 100% της δυναμικότητας του που αγγίζει τα 12,5-13 εκβ/η. Το γεγονός ότι το Ιράν επιστρέφει 

στις αγορές αποτρέπει αυτόν τον κίνδυνο για τη Σαουδική Αραβία και παράλληλα μειώνει τα άμεσα 

δυνητικά έσοδα που θα μπορούσε να έχει το Ιράν από την πώληση του αργού του στις διεθνείς αγορές. 

Κατά μια αξιοσημείωτη “διαστροφή”, όσο πιο γρήγορα και βίαια ανακτήσει το Ιράν την προ του 2012 

αγοραστική του ισχύ, τόσο χαμηλότερα θα κατεβάσει την τιμή και τόσο περισσότερο θα μειώσει τα 

πραγματικά του έσοδα.  

Μετά τα μέσα του 2016 η δυναμική αυτή θα αρχίσει φυσικά να αντιστρέφεται καθώς η Τεχεράνη θα φτάσει 

στα προ-κρίσης επίπεδα της παραγωγής της και το Ριάντ θα πρέπει να λάβει μια κρίσιμη απόφαση: Θα 

συνεχίσει να μην περικόπτει την παραγωγή του σπρώχνοντας τις τιμές ακόμη πιο κάτω μετά τον 

Οκτώβριο του 2016 ή θα διευθύνει μια συντονισμένη μείωση της παραγωγής τόσο εντός ΟΠΕΚ, όσο 

κυρίως μεταξύ του ΟΠΕΚ και των μεγάλων εκτός ΟΠΕΚ παραγωγών με σημαντικότερη τη Ρωσία, που 

επίσης βλάπτεται ουσιαστικά από το 13ετές ναδίρ των τιμών; Το Ριάντ θα πρέπει να συντονίσει την 

παραγωγή του τόσο με την Τεχεράνη, όσο και με τη Μόσχα, πείθοντας αμφότερες τις πρωτεύουσες να 

μειώσουν ταυτόχρονα με το ίδιο την παραγωγή τους ώστε να ανακάμψουν οι τιμές.  

                                                   
1 “Oil price rout forces companies to slash $170 billion in projects from 2016-2020”, Reuters, 14/01/2016, 

http://www.reuters.com/article/oil-production-cuts-idUSKCN0US07N20160114  

2 http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf, Ιανουάριος 2016, (πρόσβαση 26/01/2016) 

3 http://www.reuters.com/article/us-russia-energy-production-idUSKBN0UG02S20160102, 02/01/2016. 

http://www.reuters.com/article/oil-production-cuts-idUSKCN0US07N20160114
http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf
http://www.reuters.com/article/us-russia-energy-production-idUSKBN0UG02S20160102
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Η γεωπολιτική διάσταση και μια σύντομη αξιολόγηση της 

συμφωνίας του Ιουλίου 2015  

Το εάν θα το πετύχει θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το εάν θα συνεργαστεί σε τακτικό επίπεδο με τη Ρωσία, 

όπως έγινε την περίοδο 1999-2002, αλλά κυρίως το πως θα συμπεριφερθεί το Ιράν σε γεωστρατηγικό 

επίπεδο μετά την αυξημένη οικονομική και διπλωματική ώθηση που θα διασφαλίσει από την άρση των 

κυρώσεων. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το σημαντικότερο αναπάντητο ερώτημα που προκύπτει από την 

λεγόμενη implementation day της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Θα αποτελέσει η συμφωνία αυτή 

την απαρχή μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεννόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επί των 

σημαντικότερων περιφερειακών ζητημάτων με σημαντικότερο το Συριακό και το ενδεχόμενο ουσιαστικής 

επανέναρξης των συνομιλιών στο Παλαιστινιακό; ‘Η η ιρανό-αμερικανική επαναπροσέγγιση θα 

εξαντληθεί στην επίτευξη της συμφωνίας για τα πυρηνικά; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προφανώς 

εξαρτάται και από μια άλλη σημαντικότερη υπόθεση εργασίας που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα αυτής 

καθεαυτής της συμφωνίας. Παρά το γενικευμένο κλίμα αισιοδοξίας, εξακολουθούν να υπάρχουν 

συγκεκριμένα ερωτηματικά αναφορικά με τη βούληση Κινέζων και Ευρωπαίων να επιβάλλουν αυτόματες 

κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων της το 2020 ή το 2025, 

όταν θα έχουν επενδυθεί δεκάδες ή και εκατοντάδες δις στον ενεργειακό τομέα της χώρας αλλά και την 

ιρανική οικονομία γενικότερα με έμφαση στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

Η σημαντικότερη αποτρεπτική δικλείδα ασφαλείας ότι το Ιράν θα τηρήσει τα υποσχεθέντα βρίσκεται 

ακριβώς στη “βεβαιότητα” ότι μια μελλοντική γερμανική, γαλλική, ρωσική ή κινεζική κυβέρνηση  θα 

“θυσιάσει” χωρίς δεύτερη σκέψη και κατά σχεδόν αντανακλαστικό τρόπο, όλα τα οφέλη που θα έχει 

αποκομίσει κατά το χρονικό διάστημα που το Ιράν τηρούσε τη συμφωνία. Το εάν μέσα σε αυτό το 

μεσοδιάστημα το Ιράν θα έχει ανοικοδομήσει και εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις του σε σημείο που 

θα καθιστά εξαιρετικά επισφαλή την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του, μέσω της π.χ. 

ανάπτυξης πυραυλικών συστημάτων S-400, τότε ποιά θα είναι τα μέσα αποτροπής που θα είναι 

διαθέσιμα στα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και στη Γερμανία (Ρ5+1) για να 

εμποδίσουν την πυρηνικοποίηση της Τεχεράνης; 

Η αρχική τουλάχιστον δυναμική της επιστροφής ευρωπαϊκών και κινεζικών κεφαλαίων στο Ιράν αποτελεί 

ήδη μια χειροπιαστή εξέλιξη που τείνει να λάβει μορφή χιονοστιβάδας. Στις 23 Ιανουαρίου ο κινέζος 

Πρόεδρος Xi Jinping επισκέφθηκε το Ιράν μετά από 14 έτη υπογράφοντας έναν επενδυτικό οδικό χάρτη 

που θα φέρει έως το 2026 στην Ισλαμική Δημοκρατία κινεζικά κεφάλαια σε ενεργειακά έργα και 

μεταφορικές υποδομές αξίας περί τα $600 δις, καθώς το Πεκίνο, εκτός από τον σημαντικότερο εισαγωγό 

ιρανικού πετρελαίου επιδιώκει να αναπτύξει το πολύ σημαντικό δυναμικό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

του Ιράν και να το συνδέσει με το μεγαλόπνοο σχέδιο του Νέου Δρόμου του Μεταξιού.4  

Στις 26-27 Ιανουαρίου ήρθε η σειρά της Ιταλίας και της Γαλλίας που επισημοποίησαν την επιστροφή της 

άνοιξης στις διπλωματικές τους σχέσεις με το Ιράν, υποδεχόμενες για πρώτη φορά εδώ και περίπου μια 

                                                   
4 “Iran-China agree $600-billion trade deal after sanctions” Reuters, 23/01/2016. 
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δεκαετία τον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στις 26 Ιανουρίου ο Πρόεδρος Ροχανί υπέγραψε 

συμφωνίες αξίας $15,4 δις με τρείς μεγάλες ιταλικές εταιρίες στον τομέα των σιδηρομεταλλευμάτων 

(Danieli), της κατασκευής υποδομών (Condotte) και της μηχανικής πετρελαίου (Saipem/ENI), ενώ η 

συνολική αξία των συμβολαίων που υπογράφηκε ξεπέρασε τα $18 δις.5 Δύο ημέρες μετά ήρθε η σειρά 

της Γαλλίας με την οποία το Ιράν υπέγραψε συμφωνίες αξίας $16,93 δις με έμφαση στους τομείς της 

αυτοκινητοβιομηχανίας (επιστροφή πωλήσεων και γραμμών συμπαραγωγής Renault, Peugeot, Citroen) 

των σιδηροδρομικών και αεροπορικών υποδομών (εκσυγχρονισμός και επέκταση αεροδρομίων Μασάντ, 

Ισφαχάν και Τεχεράνης) και φυσικά του πετρελαίου, καθώς συνομολογήθηκε η αγορά 150.000-200.000 

βαρελιών/ημέρα από την Total.  

Η σημαντικότερη, ωστόσο, συμφωνία που επισκιάζει όλες τις υπόλοιπες υπογράφηκε σε επίπεδο 

συνυποσχετικού άμεσης εφαρμογής “εντός των επομένων μηνών” αναφορικά με την αγορά 118 

αεροσκαφών Airbus διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβάνομένων των τελευταίων μοντέλων Α-350 και Α-380. 

Η αξία της υπό εκτέλεσης συμφωνίας υπολογίζεται στα περίπου $25 δις.6 Το ενδεχόμενο το Ιράν να 

παραβιάσει τη συμφωνία του Ιουλίου θα είχε μικρή σημασία εάν η συμφωνία εξουδετέρωνε εκ θεμελίων 

όλες τις πτυχές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

ενδεχόμενες στρατιωτικές εφαρμογές, γυρνώντας το ρολόι για το Ιράν στην προ-Χομεϊνική περίοδο ή 

έστω εάν διέλυε το σύνολο του πυρηνικού συμπλέγματος υποδομών με εξαίρεση τον υπό λειτουργία 

πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού στο Busher.  

Η συμφωνία ωστόσο δεν κάνει κάτι τέτοιο και για να είμαστε ακριβείς δεν το επιδιώκει καν. Στην ουσία 

επιβάλλει μια σειρά απαγορεύσεων που ακόμη και εάν εφαρμοσθούν σε βάθος 10-15ετίας χωρίς την 

παραμικρή απόκλιση και υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας, θα παρατείνει τη χρονική διορία δυνητικής 

πυρηνικοποίησης (break-out capability) του Ιράν στους 12 μήνες μετά την παρέλευση των οποίων η 

Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκτήσει επαρκείς ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου επιπέδου 90% 

(σχάσιμο υλικό) για να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Η ύπαρξη επαρκών ποσοτήτων 

“υπερεμπλουτισμένου” ουρανίου 90% δεν εγγυάται από μόνη της την κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά 

αποτελεί προϋπόθεση εκ των ών ουκ άνευ για την απόκτηση τους.  

Με δεδομένη την πρόοδο του Ιράν σε θέματα πυραυλικής τεχνολογίας, η απόκτηση επαρκούς σχάσιμου 

υλικού θα καθιστούσε την απόκτηση πυρηνικών όπλων για την Τεχεράνη απλό ζήτημα χρόνου. Πριν από 

την επίτευξη της συμφωνίας η Τεχεράνη είχε επιτύχει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο επίπεδο του 20%, 

σχεδόν επταπλάσιο συγκριτικά με τον εμπλουτισμό που απαιτείται για τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών 

ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ (ΙΑΕΑ) και 

της κυβέρνησης Ομπάμα, το Ιράν είχε συγκεντρώσει επαρκείς ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου και 

επαρκή αριθμό συσκευών φυγοκέντρησης (centrifuges) για να παραχθούν μέσα σε διάστημα 30-60 

ημερών επαρκείς ποσότητες σχάσιμου υλικού για να κατασκευάσει 8-10 πυρηνικές κεφαλές.  

                                                   
5 “Iran, Rouhani in Italia”, Corrierre della Sera, 25/01/2016, http://www.corriere.it/esteri/ 16_gennaio_25/rouhani-

mattarella-contro-terrorismo-senza-ambiguita-af37272e-c37d-11e5-b326-365a9 a1e3b10.shtml  

6 “Airbus, Total, PSA: Téhéran ouvre un “nouveau chapitre” avec les groupes français”, Le Monde, 28/01/2016, 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/01/28/teheran-annonce-un-accord-d-achat-d-avions-

airbus_4855308_3218.html & Philippe Jacqué, “PSA signe son grad retour en Iran”, Le Monde, 28/01/2016, 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/28/psa-signe-son-grand-retour-en-iran_485 5095_3234.html  

http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_25/rouhani-mattarella-contro-terrorismo-senza-ambiguita-af37272e-c37d-11e5-b326-365a9a1e3b10.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_gennaio_25/rouhani-mattarella-contro-terrorismo-senza-ambiguita-af37272e-c37d-11e5-b326-365a9a1e3b10.shtml
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/01/28/teheran-annonce-un-accord-d-achat-d-avions-airbus_4855308_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/01/28/teheran-annonce-un-accord-d-achat-d-avions-airbus_4855308_3218.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/28/psa-signe-son-grand-retour-en-iran
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/28/psa-signe-son-grand-retour-en-iran
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/28/psa-signe-son-grand-retour-en-iran_4855095_3234.html
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Οι όροι της συμφωνίας μειώνουν τον αριθμό των συσκευών φυγοκέντρησης πρώτης γενιάς στο 1/3 της 

σημερινής τους δυναμικότητας και εξαλείφουν το δυναμικό των συσκευών φυγοκέντρησης β’ γενιάς από 

τις 1.034 συσκευές που διέθετε η Τεχεράνη πριν τη συμφωνία. Παράλληλα ο επιτευχθείς συμβιβασμός 

εκμηδενίζει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία, υποχρεώνει το 

Ιράν να επιστρέφει στη Ρωσία το πυρηνικό καύσιμο που έχει χρησιμοποιηθεί στο Busher κάθε 24μήνες 

ώστε να μην μπορεί να το εμπλουτίσει εκ νέου και τέλος καθιστά υποχρεωτική τη μη-χρήση της 

εγκατάστασης βαρέως ύδατος στο Arak για την παραγωγή πλουτωνίου που αποτελεί και τον 

συντομότερο δρόμο για την απόκτηση σχάσιμου υλικού.7  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία του Ιουλίου 2015 ακυρώνει την πρόοδο που σημείωσε το Ιράν 

μετά το 2003 σε ότι αφορά το κρίσιμο ζητούμενο της συγκέντρωσης σχάσιμου υλικού, αλλά δεν 

αποσυναρμολογεί την πυρηνική υποδομή της χώρας, η οποία θα μπορούσε να στραφεί εκ νέου προς 

την κατεύθυνση της στρατιωτικοποίησης των πυρηνικών της φιλοδοξιών υπό μια διαφορετική ηγεσία και 

κυρίως υπό ένα διαφορετικό περιβάλλον ευκαιριών. Το ενδεχόμενο αυτό θα επιταθεί ιδίως εάν η ιρανική 

επιρροή σε όλη τη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνεται, όπως γίνεται εμφαντικά μετά τις αραβικές 

εξεγέρσεις του 2011 και την σχεδόν ταυτόχρονη πρώιμη αποχώρηση/εκδίωξη των αμερικανικών 

δυνάμεων από το Ιράκ κατά την πρωθυπουργία του φιλοιρανού σιίτη πρωθυπουργού Νούρι Αλ-Μαλίκι.  

 

 

                                                   
7 Αναλυτικότερα για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, Gary Samore, The Iran Nuclear Deal: A Definitive Guide, 

Belfer Center for Science & International Affairs, (Harvard University Press: 2015), σελ.18-47. 
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Αντιθέτως η υποδομή συναρμολόγησης και σε ότι αφορά τη λειτουργία του Busher και σε ότι αφορά τη 

διατήρηση των κέντρων παραγωγής βαρέως ύδατος στο Arak και το κέντρο παραγωγής συσκευών 

φυγοκέντρησης στο Natanz παραμένει και ισχυρή και πολύ πιο διευρυμένη συγκριτικά με το χρονικό 

σημείο αποκάλυψης του κρυφού ιρανικού προγράμματος το 2003 και την επιβολή ουσιαστικών 

οικονομικών κυρώσεων μετά το 2006 και την άνοδο του κ. Αχμαντινεζάντ στην Προεδρία της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζονται και οι σημαντικότερες ενστάσεις των δύο 

σπουδαιότερων περιφερειακών εταίρων των ΗΠΑ στην περιοχή.  

 

Η περιφερειακή γεωστρατηγική διάσταση: Επέκταση της 

Συνεργατικής Συνεννόησης ή παράτασης της αντιπαράθεσης?  

Ο βασικός φόβος της Σαουδικής Αραβίας, που αποτελεί μετά το Ισραήλ το μεγαλύτερο πολέμιο της 

συμφωνίας Ιράν-Δύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, είναι ότι η πρόσβαση του Ιράν στα 

σχεδόν $115 δις που είχαν δεσμευθεί στο πλαίσιο των κυρώσεων σε ξένες τράπεζες θα χρησιμοποιηθεί 

από την Ισλαμική Δημοκρατία για να χρηματοδοτηθούν οι γεωστρατηγικοί εταίροι της Τεχεράνης σε όλα 

τα μέτωπα του ιρανο-(σαουδ)αραβικού ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού στη Μέση Ανατολή, από το Ιράκ 

και τη Συρία έως την Υεμένη, το Λίβανο (Χεζμπολάχ/Hezballah) και τις πολιτικές διεκδικήσεις των σιιτικών 

αραβικών πληθυσμών στο Μπαχρέϊν, το Κουβέϊτ και την ίδια τη Σαουδική Αραβία. 

Αν και από τα ανωτέρω $115 δις, μόνο τα $57 δις είναι διαθέσιμα σε ρευστό και από αυτά μόνο τα $33 δις 

είναι άμεσα διαθέσιμα,8 η εκμετάλλευση των γεωστρατηγικών ευκαιριών που προσέφερε στο Ιράν η 

αμερικανική κατοχή του Ιράκ και η πρόωρη αποχώρησή των ΗΠΑ υπήρξε τόσο επιτυχής και επιτηδευμένη 

που ευλόγως ανησυχεί το Ριάντ. Η εκτέλεση του Σιίτη κληρικού Sheikh Nimr al-Nimr, από το Ριάντ στις 2 

Ιανουαρίου που οδήγησε και στην “άλωση” της Σαουδαραβικής πρεσβείας στην Τεχεράνη πρίν από 

μερικές εβδομάδες, έφερε στην επιφάνεια το επίπεδο της ιρανο-σαουδαραβικής αντιπαράθεσης που έχει 

εμποτισθεί για πρώτη φορά με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 από ένα εντονότατο 

θρησκευτικό/δογματικό φανατισμό ανάμεσα στο Σιιτικό Ισλάμ Ιρανικού τύπου και τον υπερσυντηρητικό 

σαουδαραβικό Σαλαφισμό που αποκαλείται Ουαχαμπισμός.  

Παρά το γεγονός ότι το Ριάντ και τα άλλα κράτη της αραβικής πλευράς του Κόλπου τείνουν να βλέπουν 

πίσω από κάθε πολιτική κίνηση των σιιτικών τους πληθυσμών το χέρι της Τεχεράνης, οι σαουδαραβικές 

φοβίες έχουν πραγματικό περιεχόμενο σε ότι αφορά πρωτίστως την παγιωμένη ιρανική υποστήριξη στο 

καθεστώς Άσαντ, τις ιρακινές πολιτοφυλακές και την λιβανική Χεζμπολάχ. Οι ρεαλιστικές επιφυλάξεις της 

Σαουδικής Αραβίας για την ιρανική συμπεριφορά μετα από τη συμφωνία αναστολής του ιρανικού 

                                                   
8 Περίπου $58 δις από τα ανωτέρω $115 δις είναι δεσμευμένα για την εξυπηρέτηση υφιστάμενων συμβολαίων 

αγοράς προϊόντων και εξυπηρέτησης “κόκκινων δανείων” σε ασιατικές ως επί το πλείστον τράπεζες στην Ινδία, την Ταϊβάν, 

την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα. Ό.π., σελ.58. 
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πυρηνικού προγράμματος, περιγράφουν παράλληλα και τα απώτατα όρια αισιοδοξίας για το πόσο θα 

βελτιωθεί/εμβαθυνθεί η ιρανο-αμερικανική επαναπροσέγγιση που κατέστησε δυνατή τη συμβιβαστική 

συμφωνία για τα πυρηνικά και στα άλλα μεγάλα ανοικτά ζητήματα της Μέσης Ανατολής προεξάρχοντος 

του Συριακού.  

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ναι μεν πολεμούν στην ίδια γραμμή αντιπαράθεσης με το “Ισλαμικό Κράτος” 

στο Ιράκ και τη Συρία, αλλά οι απόψεις τους αποκλίνουν και θα συνεχίσουν να αποκλίνουν σε ότι αφορά 

την επίλυση του Συριακού και την ισχύ που διατηρεί το Ιράν στο ιρακινό σιιτικό πολιτικό και 

παραστρατιωτικό σύστημα, επιρροή που έχει διευρυνθεί καταλυτικά μετά την επίθεση του ISIS και την 

κατάληψη σχεδόν του 1/4 της ιρακινής επικράτειας το 2014.  

Ούτε ο ανώτατος πολιτειακός/εκτελεστικός ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Κχαμενεΐ ούτε 

μεγάλο μέρος των κεντρώων και συντηρητικών Δημοκρατικών στις ΗΠΑ επιθυμούν την περαιτέρω 

βελτίωση των αμερικανο-ιρανικών σχέσεων, ενώ είναι σαφές ότι στην περίπτωση εκλογής ενός 

Ρεπουμπλικανού υποψηφίου στον αμερικανό προεδρικό θώκο τον ερχόμενο Νοέμβριο, οι ΗΠΑ είναι 

πιθανό είτε να αναδιαπραγματευθούν μονομερώς τη συμφωνία Ομπάμα για τα πυρηνικά, είτε να την 

ακυρώσουν. Σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό που η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να ακολουθεί το 

αμερικανικό βηματισμό στις σχέσεις της με το Ιράν, οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από την άρση των 

κυρώσεων εκτός από τους Ιρανούς θα είναι οι Κινέζοι και φυσικά οι Ρώσοι, οι οποίοι ταχέως μετατρέπουν 

την ακτογραμμή της Συρίας (Λατάκεια) στο μεσογειακό/μεσανατολικό ανάλογο της στρατιωτικής ισχύος 

που διατηρούσαν στην Κριμαϊκή πριν αυτή ενσωματωθεί στη ρωσική επικράτεια το 2014.  

Ούτε η Ρώμη, ούτε το Παρίσι ούτε το Βερολίνο φαίνονται, πάντως, διατεθειμένοι να ακολουθήσουν 

μονομερείς αμερικανικές κυρώσεις σε περίπτωση που μια ρεπουμπλικανική προεδρία αποχωρήσει από τη 

συμφωνία του Ιουλίου 2015. Η δυναμική ανασυγκρότησης των ιρανο-ευρωπαϊκών εμπορικών σχέσεων 

μπορεί ταχέως να επαναφέρει τον όγκο του διμερούς εμπορίου στα επίπεδα των περίπου $30 δις που 

ίσχυε πριν την επιβολή των κυρώσεων, αλλά το σημαντικότερο ζητούμενο είναι ποιό στρατηγικό ρόλο θα 

επιδιώξει να διαδραματίσει η Ε.Ε, στο βαθμό που το μπορεί, για να εκμεταλλευθεί το τεράστιο δυναμικό 

φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, της μοναδικής χώρας που σε βάθος 10-15ετίας μπορεί να 

αμφισβητήσει ουσιαστικά την αγοραστική κυριαρχία της Gazprom στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 


