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Η γεωοικονομική και γεωπολιτική διάσταση της πυρηνικής συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ 

 

Εισαγωγή 

Κατά τη δεκαετία του ’50, το Ιράν άρχισε να στρέφει το ενδιαφέρον του προς την πυρηνική 
τεχνολογία1. Στην ουσία, όμως, η ανάπτυξη αυτής έχει ως αφετηρία το 1987.2 Το Ιράν , ως 
μέλος της NPT3 επικύρωσε τη συνθήκη αυτή το 1970 ως μη πυρηνικό κράτος.4 

Οι κυρώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν το 1979, μετά την ιρανική επανάσταση και την γνωστή επίθεση 
στην αμερικάνικη πρεσβεία στην Τεχεράνη. Ήταν τότε που οι ΗΠΑ δέσμευσαν κρατικές 
ιδιοκτησίες5 και στη συνέχεια, το 1995 επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις στις ιρανικές τράπεζες, 
οι οποίες με τα χρόνια κλιμακώθηκαν.6 Το 2012 η ΕΕ σταμάτησε να κάνει εισαγωγές από το 
Ιράν.7 Στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, εκδόθηκε το πρώτο ψήφισμα το 2006, όπου το Ιράν 
κλήθηκε να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, χωρίς όμως να επιβάλλεται καμία κύρωση.8 
Μόνο το Κατάρ αντιτάχθηκε, γιατί δεν επιθυμούσε να εναντιωθεί στο Ιράν. Ακολούθησαν άλλα 
έξι ψηφίσματα με το ίδιο αίτημα. Στο τελευταίο, το 2015, επικυρώθηκε το Joint 
Comprehensive Plan of Action,9 στο οποίο τέθηκαν οι βάσεις για την άρση των κυρώσεων10, η 

                                                           
1 Nuclear Threat Initiative, “Iran”, NTI 1747 Pennsylvania Avenue, NW Seventh Floor Washington DC 20006, 
updated 2016, www.nti.org/country-profiles/iran/nuclear/,[08/04/2016] 
2 Cubin S., «The Politics of Iran’s Nuclear Program», The Iran Primer, updated 2015,  
http://iranprimer.usip.org/resource/politics-irans-nuclear-program, [08/04/2016] 
3 NPT: Non-Proliferation Treaty (1968-1995), New York, USA 
4 Ό.π.1  
5US Department of the Treasury, «Blocking Iranian Government Property», Executive Order No. 12170, 14 
November 1979, [08/04/2016] 
6 The White House, «Prohibiting Certain Transactions With Respect to Iran», Vol. 60 No 89, 9 Μαΐου 1995, 
[08/04/2016] 
7 Official Journal of the European Union, «Council Decision 2012/168/CFSP», 23 Μαρτίου 2012, 
[08/04/2016] 
8 Arms Control Association, «UN Security Council Resolutions on Iran», 6 Αυγούστου 2015, 
www.armscontrol.org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran, [08/04/2016]  

9 Η συμφωνία υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2015 (στο εξής JCPOA)/ Davenport K., «The Comprehensive 

Nuclear Agreement with Iran at a Glance», Arms Control, 22 Σεπτεμβρίου 2015, 

www.armscontrol.org/factsheets/A-Comprehensive-Nuclear-Agreement-with-Iran-at-a-Glance 

10 The deal is reached between the P5+1 and Iran, it will be based on these general principles: 
• Iran may continue to enrich uranium, but limits are placed 
on the degree of enrichment, and on the number and types of 
centrifuges used.• Iran redesigns its Arak heavy water reactor to produce less 
plutonium in its spent fuel.• Iran allows intrusive IAEA inspection of nuclear sites; Iran 
agrees to sign and ratify the Additional Protocol to its safeguards 
agreement, permitting IAEA access to nondeclared sites 
with little notification.• Iran shares information with IAEA on possible military 
dimensions of the program.• The United States and its partners phase out nuclear-related 
sanctions as agreement is implemented.  (The iran project’ Dr. Payam Mohseni Director, ‘The Iran Project’ 
Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy School of Government) 

http://www.nti.org/country-profiles/iran/nuclear/
http://iranprimer.usip.org/resource/politics-irans-nuclear-program
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οποία ξεκίνησε μετά τη θετική γνωμάτευση του IAEA11, σύμφωνα με την οποία το Ιράν 
πληρούσε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από τα κράτη του ΟΗΕ.12 

Στάση σημαντικών παικτών 

Ηνωμένες.ΠΑ. 

Κατά το προοίμιο του JCPOA13 και σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι ρυθμίσεις που 
θέτει η συμφωνία είναι προϊόν συμβιβασμού και ανοχής προς το ισχύον καθεστώς με 
αντάλλαγμα ένα αποκλειστικά ειρηνικό πρόγραμμα.14 Παρ’ όλα αυτά είναι διαδεδομένη στο 
εσωτερικό των ΗΠΑ η άποψη πως η συμφωνία δεν είναι βιώσιμη. Δεδομένης της αποδέσμευσης 
των αποθεματικών και της επανένταξής του στην αγορά πετρελαίου, το Ιράν μπορεί να 
απειλήσει την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια πολλών κρατών. Ωστόσο, στο πλαίσιο του 
ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας και της περιφερειακής συμμαχίας τους με τις αραβικές 
χώρες του Κόλπου, οι ΗΠΑ μπορούν να συνεχίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και, 
ειδικότερα, της παράνομης διακίνησης όπλων.  

Επόμενο είναι να έχουμε υπέρμαχους και επικριτές της πυρηνικής συμφωνίας εντός των ΗΠΑ.15 
Παρ’ ότι οι ρεπουμπλικάνοι αντιτίθενται στη συμφωνία, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, τω 
Εβραίων Αμερικανών16, αλλά και οι Δημοκρατικοί και πολλοί ισραηλινοί αναλυτές είναι 
υπέρμαχοι. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις, δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση και ίσως 
αυτό αποδειχθεί καθοριστικό για την τελική αποδοχή της συμφωνίας κι απ’ τις δύο μεγάλες 
πολιτικές δυνάμεις των ΗΠΑ. 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

Στο πλαίσιο της ΕΕ υπέρ της συμφωνίας τάσσονται τα κράτη-μέλη17 που εμμένουν στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της διάδοσης της χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής. Κατά 
τάσσονται εκείνα18 που είτε αισθάνονται την ιρανική πυρηνική απειλή είτε επιθυμούν την 
αποδέσμευση της εξωτερικής τους πολιτικής.19 Τελικά, τα οικονομικά οφέλη απ’ την επανένταξη 
του Ιράν στις διεθνείς αγορές είναι μάλλον αυτά που θα φέρουν το σύνολο της ΕΕ, έστω και με 
σοβαρές επιφυλάξεις κάποιων κρατών στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, στο πλευρό της 
συμφωνίας. 

                                                           
11 IAEA: International Atomic Energy Agency 
12 IAEA, «Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security 
Council Resolution 2231», Item 7 of the Provisional Agenda,  26 Φεβρουαρίου 2016,  
13 Πλήρες το κείμενο της συμφωνίας στην ιστοσελίδα του αμερικανικής κυβέρνησης, 
www.state.gov/documents/organization/245317.pdf , [08/04/2016] 
14 Einhorn Robert, «Debating the Iran nuclear deal», 
Brookings,www.brookings.edu/research/reports2/2015/08/iran-nuclear-deal-battleground-issues-einhorn, 
[24/3/2016] 
15 Fallows James, «The real test of the Iran deal», The Atlantic, 
www.theatlantic.com/international/archive/2015/07/the-iran-debate-moves-on/399713/, [24/03/2016] 
16 The Jerusalem Post, «US Jews much likelier to back Iran deal than non-Jews – poll» gov-2016-8-
derestricted.pdf, [ 08/04/2016] 
17 Λ.χ.: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Τουρκία 
18 Λ.χ.: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία 
19 Blum Marc – Michael, «Rethinking the bomb: Europe and nuclear weapons in the Twenty-First century», 
Center for European Studies, 2013 

http://www.state.gov/documents/organization/245317.pdf
../Downloads/www.brookings.edu/research/reports2/2015/08/iran-nuclear-deal-battleground-issues-einhorn
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Ρωσία  

Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας ξεκίνησε το 1989 με τη δέσμευση της πρώτης να 
ολοκληρώσει την κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα Bushehr.20 Η Ρωσία ως σύμμαχος 
του Ιράν προσπαθούσε μεν να πετύχει την άρση κάποιων οικονομικών κυρώσεων και 
υπερασπιζόταν το δικαίωμα του Ιράν για δημιουργία πυρηνικού προγράμματος, αλλά τη 
συνέφερε δε η διαφωνία Ιράν – ΗΠΑ, ως ο μόνος σύμμαχος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, 
γεγονός που την βοηθούσε να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή.21 Ωστόσο, αντέδρασε θετικά στο 
JCPOA συμμετέχοντας στις συνομιλίες.22 Οι συνέπειες για τη Ρωσία είναι θετικές, αλλά 
υπάρχουν και κάποια αρνητικά, όπως η παύση της απομόνωσης του Ιράν και η δυνατότητα 
επιλογής συμμάχων.23 Από την άλλη, θετικά κρίνεται η εξέλιξη της οικονομικής τους 
συνεργασίας και η ανάδειξη της Ρωσίας σε σημαντικό δρώντα παγκοσμίως. Μετά την πυρηνική 
συμφωνία πραγματοποιήθηκαν νέες συμφωνίες μεταξύ των δύο, όπως η αποστολή υλικών 
ουρανίου από το Ιράν στη Ρωσία24, συναλλαγή που θεωρήθηκε από τις ΗΠΑ ως πρόοδος της 
πυρηνικής συμφωνίας25, ενώ επίσης στοχεύουν σε συμφωνίες για παροχή αμυντικού 
εξοπλισμού.26  

Συρία 

Με την έναρξη της Συριακής κρίσης το Ιράν τάχθηκε υπέρ της παραμονής του καθεστώτος 
Assad, το οποίο χρηματοδοτεί και εξοπλίζει.27  Η κυβέρνηση Assad αντέδρασε θετικά στην 
πυρηνική συμφωνία, καθώς με αυτή διασφαλίζεται η οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του 
Ιράν, η οποία θα επιτρέψει την αύξηση βοήθειας στη Συρία, την οποία θα διευκολύνουν 
περαιτέρω η άρση κυρώσεων.28 Από την άλλη, οι αντικαθεστωτικοί θεωρούν πως η πυρηνική 
συμφωνία θα αυξήσει την επιρροή του Ιράν στην περιοχή, κάτι που δεν επιθυμούν.29 Αξίζει να 

                                                           
20 Katz N. Mark, «Iran and Russia», The Iran Primer, 2015,  iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia ,             
[ 08/04/2016] 
21 Rodkiewicz Witold & Kardaś Szymon, «The consequences for Russia of the nuclear deal with Iran», OSW 
Centre for Eastern Studies, 3 Αυγούστου 2015, www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-08-
04/consequences-russia-nuclear-deal-iran , [08/04/2016] 
22 The Embassy of the Russian Federation to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
«Russian approaches toward the Iranian nuclear programme», (n.d.), www.rusemb.org.uk/in4b/, [08/04/2016] 
23 Ό.π.2 
24 (n.a), «Russia resumes nuclear trade with Iran as sanctions lifted», BBC News, 23 Νοεμβρίου 2015, 
www.bbc.com/news/world-europe-34899486, [08/04/2016] 
25 (n.a), «Iran nuclear deal: Tehran on track: says John Kerry», BBC News, 28 Δεκεμβρίου 2015, 
www.bbc.com/news/world-middle-east-35191146 , [08/4/2016] 
26 Qaidaari Abbas, «’Special messages’ aside, Iran’s S-300 missiles still up in air», Al Monitor, 22 Φεβρουαρίου 
2016, www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/iran-russia-s300-missiles-stalled-transfer-dehghan-
moscow.html , [08/04/2016] 
27 Goodarzi Jubin, «Iran and Syria», The Iran Primer,2015, iranprimer.usip.org/resource/iran-and-syria , 
[08/04/2016] 
28 Lund Aron, «What does the Iran Deal mean for Syria?»,Carnegie Endowment for International Peace, 14 Ιουλίου 
2015, http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=60707 ,[ 08/04/2016] 
29 Westall Sylvia & Perry Tom, «Iran deal heartens Syria’s Assad, worries rebels», Yahoo News, 14 Ιουλίου 2015, 
https://www.yahoo.com/news/iran-deal-heartens-syrias-assad-worries-rebels-140429786.html ,      [ 
08/04/2016] 

http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-08-04/consequences-russia-nuclear-deal-iran
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2015-08-04/consequences-russia-nuclear-deal-iran
http://www.rusemb.org.uk/in4b/,
http://www.bbc.com/news/world-europe-34899486
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35191146
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/iran-russia-s300-missiles-stalled-transfer-dehghan-moscow.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/iran-russia-s300-missiles-stalled-transfer-dehghan-moscow.html
http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-syria
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=60707
https://www.yahoo.com/news/iran-deal-heartens-syrias-assad-worries-rebels-140429786.html
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σημειωθεί πως το Ιράν παρέχει υποστήριξη στη Hezbollah, η οποία θα αυξηθεί μετά τη 
συμφωνία.30 

Τουρκία  

Εδώ και καιρό οι σχέσεις Τουρκίας- Ιράν έχουν κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό κυρίως εξαιτίας των 
ριζικά αντίθετων θέσεων τους στο Συριακό. Ενώ το Ιράν υποστηρίζει σθεναρά τον πρόεδρο 
Assad , η Τουρκία πιέζει για την άμεση ανατροπή του.31 Όσον αφορά το ζήτημα της 
συμφωνίας, η Άγκυρα κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα 
δεν έκρυβε την επιθυμία της για μια ενδεχόμενη επίτευξη, καθώς κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε 
περαιτέρω τις εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις32 αφού θα ενισχύονταν οι εξαγωγές και οι 
εισαγωγές της Τουρκίας στον γείτονά της αλλά και γενικότερα θα καθιστούσε το Ιράν 
σημαντικό εμπορικό εταίρο.33 Ως εκ τούτου, η τελική επικύρωση της συμφωνίας χαιρετήθηκε 
από την τουρκική κυβέρνηση , ενώ σε στρατηγικό επίπεδο δημιούργησε ελπίδες για μια νέα 
ενδεχόμενη πυρηνική συμφωνία που θα μπορούσε να διεκδικήσει.34 Αδιαμφισβήτητα το σενάριο 
της δημιουργίας τουρκικού προγράμματος πυρηνικών όπλων- ενδεχομένως σε συνεργασία με το 
Ιράν- δύναται να έρθει στο προσκήνιο, εξυπηρετώντας και το όραμα του Erdoğan για μια 
Τουρκία με ηγετικό ρόλο στην Μέση Ανατολή.35 Το ερώτημα είναι: είναι πιθανή μια 
προσέγγιση Ιράν-Τουρκίας; 

Σαουδική Αραβία 

Οι διμερείς  σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν είναι τεταμένες εδώ και χρόνια λόγω 
των προσδοκιών για την ηγεσία του ισλαμικού κόσμου και της βασικής θρησκευτικής τους 
διαφοράς.36 Η Σαουδική Αραβία αντέδρασε άμεσα διατηρώντας κάποιες επιφυλάξεις. Η άρση 
των κυρώσεων στο Ιράν σήμαινε άμεσα πως οι Σαουδάραβες θα χάσουν την επιρροή τους στην 
ευρύτερη περιοχή και το Ιράν θα δυναμώσει ως διεθνής παίχτης με τις ευλογίες των ΗΠΑ. 

                                                           
30 Levitt Matthew, «The Middle East after the Iran Nuclear Deal», Council on Foreign Relations,7 Σεπτεμβρίου 
2015, www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/middle-east-after-iran-nuclear-deal/p36963, [08/04/2016] 
31 Barkery J. Henri, «Iran and Turkey», The Iran Primer, Νοέμβριος 2015, iranprimer.usip.org/resource/iran-and-
turkey, [08/04/2016] 
32 Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Τουρκίας και Ιράν είναι αρκετά ισχυρές. Η Τουρκία εξάγει  χρυσό , ποικίλα 
μέταλλα ενώ το Ιράν με την σειρά του εξάγει μεγάλα ποσοστά πετρελαίου και φυσικού αερίου. REPUBLIC OF 
TURKEY – MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, «Turkey-Iran Economic and Trade 
Relations»,www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-iran.en.mfa [08/04/2016] 
33 Turkish Finance Minister Mehmet Simsek said that a deal between Iran and six world powers that curbs 
Tehran’s nuclear program will help boost Turkey’s exports to its neighbor. Al Arabiya English, «Turkey-Iran 
Economic and Trade Relations», english.alarabiya.net/en/business/economy/2015/04/03/Minister-says-Iran-
nuclear-deal-important-for-Turkish-exports-.html, [08/04/2015] 
34In an interview with the journal Foreign Affairs, President Abdullah Gül said that «Turkey will not allow that 
a neighboring country has weapons that Turkey itself does not have», THE NATIONAL INTEREST, «Is 
Turkey Secretly Working on Nuclear Weapons? » 22 Σεπτεμβρίου 2015, nationalinterest.org/feature/turkey-
secretly-working-nuclear-weapons-13898, [08/04/2015] 
35STEIN Aaron, ‘Is Turkey Going Nuclear?’ THE AMERICAN INTEREST , August 25, 2015 
http://www.the-american-interest.com/2015/08/25/is-turkey-going-nuclear [08/04/15] 
36 Οι σουνίτες και οι σιίτες διαμόρφωσαν τις χωριστές τους ταυτότητες λίγο μετά τον θάνατο του προφήτη Μωάμεθ 
το 632 μ.Χ. Οι σουνίτες πιστεύουν ότι διάδοχος του Μωάμεθ είναι ο Αμπού Μπακρ, φίλος και πεθερός του 
(πατέρας της συζύγου του Αϊσά), ενώ οι σιίτες πιστεύουν ότι είναι ο Αλί, ξάδελφος και γαμπρός του (παντρεμένος 
με την κόρη του Μωάμεθ, Φάτιμα, την οποία είχε αποκτήσει με την έτερη σύζυγό του Χαντίτζα) 

http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/middle-east-after-iran-nuclear-deal/p36963
http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-turkey
http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-turkey
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-iran.en.mfa
http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2015/04/03/Minister-says-Iran-nuclear-deal-important-for-Turkish-exports-.html
http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2015/04/03/Minister-says-Iran-nuclear-deal-important-for-Turkish-exports-.html
http://nationalinterest.org/feature/turkey-secretly-working-nuclear-weapons-13898
http://nationalinterest.org/feature/turkey-secretly-working-nuclear-weapons-13898
http://www.the-american-interest.com/2015/08/25/is-turkey-going-nuclear
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Μετά από διεξοδικές συνομιλίες ΗΠΑ –Ριάντ οι αντιδράσεις κάμφθησαν 37 καθώς η διοίκηση 
Obama προσέφερε μια σειρά οικονομικών ευκαιριών για τους Σαουδάραβες με σκοπό να  κάνει 
την συμφωνία δελεαστική για το Ριάντ.38 

Κράτη του Κόλπου 

Τα κράτη του Περσικού Κόλπου μέσω του Gulf Cooperation Council, κρατούν μία κοινή 
πολιτική χαιρετίζοντας διστακτικά τη συμφωνία καθώς υπάρχει η σιωπηλή άποψη ότι το Ιράν θα 
ανταμείψει τις χώρες που τάχθηκαν υπέρ του.39Συγκεκριμένα, το Μπαχρέιν εξ αρχής 
υποστήριξε το δικαίωμα του Ιράν σε ανάπτυξη ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος.40 Το 
Κουβέιτ, ανησυχεί για αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, καθώς και για τις επιπτώσεις του 
προγράμματος σε περιβάλλον και την επακόλουθη συμπεριφορά του Ιράν.41 Το Κατάρ, σχεδόν 
αμέσως χαιρέτησε τη συμφωνία, επιλέγοντας να ταχθεί στο πλευρό του Ιράν για λόγους 
ασφαλείας, φοβούμενο μία πιθανή επέκταση της Σαουδικής Αραβίας.42 Το Ομάν έδρασε ως 
παίκτης-κλειδί, διότι, έχοντας άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ, έφερε στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων τις δύο χώρες και συνέβαλε στην υλοποίηση της συμφωνίας.43 Τα Ηνωμένα 

                                                           
37 Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir said on Friday that President Barack Obama had assured the Saudi king 
that the deal agreed in July with Iran prevents Tehran from acquiring nuclear weapons, includes inspections of 
military and suspected sites and has a provision for re-imposing sanctions if Iran violates the agreement. 
 Al-Jubeir said that under those conditions, Saudi Arabia would support the deal.  
"Now we have one less problem for the time being to deal with, with regards to Iran," al-Jubeir said after a 
meeting between the king and Obama on Friday. "We can now focus more ( the observer,      will 
Bredderman,’the iran deal,’ 22 october 2015. 
38 The US department of defense will provide  weapons to the Saudi arabia for fighting isis ,secondly Second, 
as Al Arabiya reported, Saudi Arabia unveiled a giant raft of investment and partnership potential opportunities 
in sectors including oil and gas, civil infrastructure, and banking as part of a 21st century vision of the 
cooperation between the two long-term allies, sources told Al Arabiya News The vision was presented by Saudi 
Deputy Crown Prince and Defense Minister Mohammad bin Salman, who also heads the kingdom’s economic 
and development council. 
The list of proposals includes the kingdom’s state-run oil giant Saudi Aramco rolling out new projects in refining, distribution and 
support over a five-year period. 
Mining was also mentioned as a “promising” sector, with plans to work with U.S. companies to extract vast deposits of phosphate, 
bauxite and silica. Third, and perhaps most important, is that with oil at $50 and lower, Saudi Arabia is in dire financial 
straits as we have been covering extensively over the past month, leading to fear not only about the record Saudi budget deficit, but 
also concerns that the Saudi Riyal could be the next currency to lose its USD peg and devalue.Which means that just like US 
shale companies, Saudi Arabia is suddenly all too reliant on capital markets access, and the generosity of creditors to fund its record 
budget deficit, which is only set to rise . (Al Arabiya, «the secrets of the deal», 4 Δεκεμβρίου 2016.) 
 
39 Institute for Middle East Strategic Studies, «Iran’s Relations with the Persian Gulf Arab States under 
President Ahmadinejad’s first term», No. 8, Naderi Street, Keshavarz Blvd, Tehran 14155-4576 Iran, n.d., 
en.cmess.ir/default.aspx?tabid=98&ArticleId=279, [08/04/2016] 

40 Fulton W. & Farrar-Wellman A., «Bahrain-Iran Foreign Relations», AEI Iran Tracker, 14 Ιουλίου 2011,  
www.aljazeera.com/news/2015/07/bahrain-iran-150726050328684.html, [08/04/2016] 

41 Althunayyan H., «Not the Iran Deal, it is Iran’s Policies», The Arab Gulf States Institute In Washington, 6 
Αυγούστου 2015,www.agsiw.org/not-the-iran-deal-it-is-irans-policies/, [08/04/2016] 
42 Mamouri A., «Is Qatar Iran’s door to the Gulf», Al-Monitor, 4 Νοεμβρίου 2015,  
www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/11/iran-qatar-rapprochement-middle-east.html, [08/04/2016] 

http://www.zerohedge.com/news/2015-08-25/saudi-arabia-music-just-stopped-scramble-slash-spending-begins-oil-math-reveals-dire
http://www.zerohedge.com/news/2015-08-24/something-very-wrong-saudi-arabia
http://en.cmess.ir/default.aspx?tabid=98&ArticleId=279
http://www.aljazeera.com/news/2015/07/bahrain-iran-150726050328684.html
http://www.agsiw.org/not-the-iran-deal-it-is-irans-policies/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/11/iran-qatar-rapprochement-middle-east.html
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Αραβικά Εμιράτα, όντας στρατηγικοί αντίπαλοι του Ιράν, θεωρούν τη συμφωνία ως απειλή για 
την ασφάλεια τους44 και μάλιστα εξέφρασαν στο παρελθόν ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια 
με στόχο την εξισορρόπηση στη Μέση Ανατολή.45 Η εξισορρόπηση του Ιράκ αποτελεί τον 
κύριο λόγο απόκτησης πυρηνικών για το Ιράν, λόγω της προϋπάρχουσας αντιπαλότητάς τους.46 
Στο εσωτερικό του Ιράκ, οι σιίτες ευνοούν τη συμφωνία, ενώ οι σουνίτες υποστηρίζουν ότι δίνει 
στο Ιράν το δικαίωμα περαιτέρω εμπλοκής στο εσωτερικό του.47 

Ισραήλ  

Η πυρηνική συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν-Δύση, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, 
μία χώρα-σύμμαχο του δυτικού κόσμου και κυρίως των ΗΠΑ.48 Λαμβάνοντας υπόψη το 
εχθρικό παρελθόν των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Netanyahu, χαρακτήρισε 
εξαρχής την συμφωνία ως ένα «ιστορικό λάθος» το οποίο θα επιφέρει τραγικές συνέπειες στη Μ. 
Ανατολή και όχι μόνο.49 Η αντίδραση αυτή βασίζεται στον κλονισμό της πυρηνικής ισραηλινής 
μονοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή.50 Επιπροσθέτως, ένα πυρηνικά οπλισμένο Ιράν 
συνεπάγεται μείωση ανάληψης δράσης του Ισραήλ ενάντια σε διεθνείς δρώντες φιλικά 
προσκείμενους στο Ιράν όπως η Hezbollah.51 Τα παραπάνω οδηγούν το Ισραήλ στην 
αμφισβήτηση της προστασίας που του πρόσφεραν οι ΗΠΑ.52 Σε αυτό το σημείο έρχεται ως 
αντίβαρο η διαπραγμάτευση μίας συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ για ένα πακέτο 
στρατιωτικής βοήθειας προς το δεύτερο, ύψους σχεδόν $16 δις. και διάρκειας 10 χρόνων με 
σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειάς του, την οποία όμως συμφωνία οι ΗΠΑ από την πλευρά 

                                                                                                                                                                             
43 Gupta S., «Oman: The Unsung Hero of the Iranian Nuclear Deal», Foreign Policy Journal, 23 Ιουλίου 2015,  
www.foreignpolicyjournal.com/2015/07/23/oman-the-unsung-hero-of-the-iranian-nuclear-deal/, 

[08/04/2016] 

44 Al Jazeera,  «Report: UAE might seek right to enrich uranium», Al Jazeera Media Network, 16 Οκτωβρίου 2015,  
www.aljazeera.com/news/2015/10/report-uae-seek-enrich-uranium-151016052723467.html, [08/04/2016] 

45 Nuclear Threat Initiative, «United Arab Emirates», NTI 1747 Pennsylvania Avenue, NW Seventh Floor Washington 
DC 20006, April 2015, www.nti.org/learn/countries/united-arab-emirates/, [08/04/2016] 
 
46 Albright D. & Stricker A., «Iran’s Nuclear Program», The Iran Primer , published 2010 and updated September 
2015, iranprimer.usip.org/resource/irans-nuclear-program, [08/04/2016] 
47 Habib M., “What does the Iran nuclear deal mean for Iraq”, The Guardian, 28 July 2015,  
www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/jul/28/iraqis-fear-iran-after-nuclear-deal, [08.04.2016] 
48 Λιουντρή Χριστιάννα, «Η Συμφωνία Ιράν- ΗΠΑ αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα της Μέσης Ανατολής», Press 
Code,  4 Νοεμβρίου 2015, presscode.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1726:2015-11-04-16-36-
51&Itemid=781 [08/04/2016] 
 
49 Πρώτο Θέμα, «Νετανιάχου: «Ιστορικό λάθος» η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για τα πυρηνικά», 14 Ιουλίου 2015, 
www.protothema.gr/world/article/493056/netaniahou-istoriko-lathos-i-sumfonia-ipa-iran-gia-ta-purinika-/ 
[08/04/2016] 
Ομιλία Netanyahu στο Κογκρέσο, 3 Μαρτίου 2015,  www.youtube.com/watch?v=wRf1cdw4IAY  
[08/04/2016] 
 
50Julian Borger, «The truth about Israel’s secret nuclear arsenal», The Guardian, 15 Ιανουαρίου2014,   
www.theguardian.com/world/2014/jan/15/truth-israels-secret-nuclear-arsenal [ 09/04/2016]  
 
51 Ό.π.48 
52 Ό.π.49 

http://www.foreignpolicyjournal.com/2015/07/23/oman-the-unsung-hero-of-the-iranian-nuclear-deal/
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τους, δεν σκοπεύουν να δεχτούν τουλάχιστον μέχρι το πέρας των εκλογών.53 Το Ισραήλ, σε 
ένδειξη δυσπιστίας προς την πυρηνική συμφωνία αναφέρει πως μια ενδεχόμενη μελλοντική 
αλλαγή της Ιρανικής κυβέρνησης μπορεί να καταστεί απειλητική για τα κράτη της περιοχής σε 
περίπτωση που η νέα ηγεσία προσπαθήσει να αθετήσει τους όρους της συμφωνίας 
υπογραμμίζοντας τον ζωτικής σημασίας κίνδυνο που αποτελεί για την χώρα του.54 

Οικονομικές διαστάσεις της Συμφωνίας 

Το Ιράν έχει πλούσια παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών κοιτασμάτων. 
Επιπροσθέτως, πρόκειται για μια μεγάλη εσωτερική αγορά, η οποία λόγω των εμπορικών 
κυρώσεων διαθέτει μεγάλο εισαγωγικό δυναμικό, συνεπώς, αποτελεί χώρα-στόχο για τις 
εξαγωγές των δυτικών χωρών. Η Ιρανική οικονομία, επίσης, στηρίζεται στο εμπόριο, στη 
βιομηχανία και στη ναυτιλία. Γενικά, πρόκειται για μια ισχυρή και σταθερή οικονομία με 
ονομαστικό ΑΕΠ περίπου 420 δις (το 2015).55 
 
Οι κυρώσεις, όπως και στις περισσότερες των περιπτώσεων που εφαρμόστηκαν, δεν είχαν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, με εξαίρεση το πάγωμα των καταθέσεων και τις εξαγωγές 
ενεργειακών προϊόντων.56 Έτσι, οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τη χρήση του εργαλείου των οικονομικών 
κυρώσεων και τον Ιούλιο του 2015 προχώρησαν στην πυρηνική Συμφωνία. 
 
Αναφορικά στον οικονομικό τομέα, οι όροι της Συμφωνίας  διαμορφώνουν ένα διαφορετικό 
πεδίο με νέες ευκαιρίες, προκλήσεις, απαιτήσεις αλλά και ανησυχίες. Από τη μία πλευρά Αγγλία, 
Ιταλία, Γαλλία και Τουρκία ευνοούνται ειδικά σε ζητήματα πετρελαίου και επιχειρήσεων. Έχουν 
συναφθεί ήδη ισχυρές συμφωνίες μεταξύ γαλλικών και ιρανικών ναυτιλιακών και εμπορικών 
εταιριών.57 Διαφορετικά έχουν τα πράγματα όσον αφορά τη σχέση Ρωσίας-Ιράν, όπου ο ρόλος 
της Συμφωνίας είναι διττός. Παρότι, ανοίγεται τεράστια αγορά για τα ρωσικά όπλα, η 
διατήρηση προνομιακής θέσης στον τομέα της ενέργειας , του εξοπλισμού, του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση, λόγω της εισόδου στις σχετικές αγορές 
νέων ανταγωνιστριών χωρών. Υπογραμμίζεται, ότι τον Αύγουστο του 2014 υπογράφεται 

                                                           
53 Zuhair Andaos, «US informs Israel that it will not increase its military aid», Middle East Monitor, 12 
Φεβρουαρίου 2016, www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/23887-us-informs-israel-that-it-will-
not-increase-its-military-aid, [08/04/2016] 
 
54 Al Jazeera, «Why Saudi Arabia and Israel oppose Iran nuclear deal», 14 Απριλίου 2015, 
www.aljazeera.com/news/2015/04/saudi-arabia-israel-oppose-iran-nuclear-deal-150401061906177.html, 
[08/04/2016]  
55/www.worldbank.org/en/country/iran/overview 
''Iran is the second largest economy in the Middle East and North Africa (MENA) region after Saudi Arabia, 
with an estimated Gross Domestic Product (GDP) in 2015 of  US$393.7 billion. It also has the second largest 
population of  the region after Egypt, with an estimated 78.8 million people in 2015. Iran’s economy is 
characterized by a large hydrocarbon sector, small scale agriculture and services sectors, and a noticeable state 
presence in manufacturing and financial services. Iran ranks second in the world in natural gas reserves and 
fourth in proven crude oil reserves. Economic activity and government revenues still depend to a large extent 
on oil revenues and therefore remain volatile '' 
56Γεώργιος Κ. Παπαστάμκος, Διεθνείς Οικονομικές Κυρώσεις, Θεωρία και Πρακτική, εκδ. Σάκκουλας Αντ. Ν,1990, 
σελ.129 
57 «France and Iran agree 15 billion euros worth of  business deals», 28 Ιανουαρίου 2016 
 www.euronews.com/2016/01/28/france-and-iran-agree-15-billion-euros-worth-of-business-
deals,[08/04/2016] 
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μνημόνιο κατανόησης για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου 
έτους συστήνεται Επιτροπή Εμπορίου.58 Το Ιράν έχει συνάψει συμφωνία με τα ΕΛΠΕ59και η 
Ελλάδα στοχεύει  στην ενίσχυση των εξαγωγών και του τουριστικού της τομέα. Σημαντικό 
ζήτημα γεννά η απελευθέρωση των ιρανικών τραπεζικών κεφαλαίων που είχαν δεσμευτεί υπό το 
καθεστώς των κυρώσεων, αλλά και οι επερχόμενες ενεργειακές συνεργασίες . 
 
Βασικοί στόχοι της οικονομίας του Ιράν, σύμφωνα με τις στατιστικές της μακροοικονομικής και 
της πολιτικής που ακολουθεί η CBI60 είναι: α) η άσκηση μιας περιοριστικής νομισματικής 
πολιτικής με στόχο την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, β) την διασφάλιση της ρευστότητας 
της ιρανικής οικονομίας, γ) τη βελτίωση της πρόσβασης των οικονομικών υποκειμένων στις 
εσωτερικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου καθώς και στις αγορές συναλλάγματος. Η 
απελευθέρωση των 100 δις. δολαρίων σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών βελτιώνουν 
σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτήσει  τις αγορές του και τις ξένες επενδύσεις.   
Τα δε δυο βασικά οικονομικά επιτεύγματα του έτους 2014-15 είναι ο περιορισμός του 
πληθωρισμού και η βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του Ιράν.  
 

 
Πηγή δεδομένων: Παγκόσμια Τράπεζα 
 
Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι μέσω της πυρηνικής Συμφωνίας, θα υπάρξει γενικευμένη 
ανοδική πορεία της οικονομίας του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου, των παραγώγων του και του 
φυσικού αερίου θα γίνουν πιο προσιτές στην παγκόσμια αγορά, ενώ, τέλος, η πυρηνική ενέργεια, 
ενδεχομένως, θα απολέσει τον αρνητικό της απόηχο και θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, 
μέσω της ανάπτυξης των επιστημών όπως η πυρηνική ιατρική, φυσική και τεχνολογία.  
 

                                                           
58  Frear Thomas, «The Russian- Iranian Military Agreement: Another Perspective», 16 Φεβρουαρίου 2015, 
thediplomat.com/2015/02/the-russian-iranian-military-cooperation-agreement-another-perspective/ 
[08/04/2016] 
59 ΕΛΠΕ: Ελληνικά Πετρέλαια  
60 CBI: Central Bank of the Republic of Iran  
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Πηγή δεδομένων: Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν  
 
 

Η επόμενη μέρα  
 
Το Ιράν θα γίνει βασικός παίκτης στην περιοχή; Ποιος ο ρόλος του στην επίλυση του Συριακού 
σε συνεργασία με τη Ρωσία; Η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ θα λάβει τη μορφή ανοιχτού πολέμου ή 
πολέμου φθοράς; 61Ποιο είναι το μέλλον της συμφωνίας την επομένη των προεδρικών εκλογών 
στις ΗΠΑ; Θα τα καταφέρουν οι συντηρητικοί του Ιράν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις 
αρχές της Ισλαμικής Επανάστασης την ίδια στιγμή που οι νέοι στρέφονται στη Δύση γυρίζοντας 
την πλάτη τους στο συντηρητικό κλήρο; Το σίγουρο είναι ότι η πυρηνική συμφωνία δημιουργεί 
νέα τάξη στη Μέση Ανατολή… 

  

 

 

                                                           
61 Πόλεμος φθοράς: ορίζεται ως ο πόλεμος, στον οποίο ο αντίπαλος αντιμετωπίζεται ως μία σειρά στόχων, οι 
οποίοι θα καταστραφούν από τη σωρευτική εφαρμογή υλικής ισχύος και υπέρτερης δύναμης πυρός. Ο τελικός 
σκοπός είναι η καταστροφή του συνόλου των εθνικών στόχων. Edward N. Luttwak, «Strategy: The logic of war 
peace», The Bellknap Press of Harvard University, 1987 


