
Μόλις χθες σχολιάσαμε τις επικίνδυνες εξελίξεις στα Βορειοδυτικά σύνορα της Ρωσίας, όπου 
επιχειρείται σαφώς το άνοιγμα ενός νέου μετώπου ή τουλάχιστον η δημιουργία συνεχών 
εντάσεων.
Τα πράγματα όμως δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται. Υπάρχουν κι άλλες αιτίες της έντασης και 
της γενίκευσης της κρίσης, όπως φυσικά και άλλες μη άμεσα εμφανείς συνέπειες.
Ανάμεσα σε αυτές το στοιχείο της ενέργειας εξακολουθεί να κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις.
Ας δούμε λοιπόν και κάποιες άγνωστες πτυχές αυτού του πολυπαραγοντικού ζητήματος.
Παράλληλα θα μας δοθεί και η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις διαφορές ως προς το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ της ανεξάρτητης – εθνικής πολιτικής της Τουρκίας και της αυτοκτονικού χαρακτήρα 
της Φινλανδικής πολιτικής της εξάρτησης και της υποτέλειας στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η Φινλανδική εταιρεία Fennovoima ανακοίνωσε πρόσφατα την καταγγελία της σύμβασης με τη 
Rosatom για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Hanhikivi-1. Το έργο, που ξεκίνησε το 2013, 
βρισκόταν ήδη στο στάδιο της αδειοδότησης.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2013, η JSC Rusatom Energy International (θυγατρική της Rosatom) υπέγραψε 
σύμβαση με τη Φινλανδική εταιρεία Fennovoima Oy για την κατασκευή ενός μονοβάθμιου Πυ. 
Στα. Hanhikivi-1 με αντιδραστήρα VVER-1200 Ρωσικής σχεδίασης γενιάς ΙΙΙ+. Επίσης, συνήφθη 
10ετής σύμβαση καυσίμων μεταξύ της Fennovoima Oy και της JSC TVEL, σύμφωνα με την οποία 
η TVEL θα προμήθευε πυρηνικό καύσιμο στο Hanhikivi 1.

Η συνολική επένδυση εκτιμάται σε 6,5-7 δισ. ευρώ. 
Παρακάτω αναλύεται η δομή χρηματοδότησης συνίσταται από:

1. Ίδια κεφάλαια. Το ποσό της χρηματοδότησης για την κατασκευή του Πυ. Στα. Hanhikivi 1 
βάσει της συμφωνίας μετόχων μεταξύ της REIN JSC και της Voimaosakeyhtiö SF ήταν περίπου 1,7
δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνεισφορές της Rosatom ανήλθαν σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

2.  Επενδυτικά κεφάλαια.
Κεφάλαια του Ταμείου Κρατικού Πλούτου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ύψους έως 2,4 
δισεκατομμυρίων ευρώ.

3. Προσέλκυση εμπορικών δανείων
Η συνολική δανειακή χρηματοδότηση του έργου ανήλθε σε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 
ειδικότερα:
- Κεφάλαια από ξένες εμπορικές τράπεζες. Για παράδειγμα, η RAOS Project Oy (θυγατρική της 
Rosatom) και η Alstom Power Systems (προμηθευτής ηλεκτροπαραγωγικού εξοπλισμού, μεγάλο 
μέρος των μετοχών της οποίας ανήκει σε Αμερικανούς επενδυτές) προμήθευσαν ένα συγκρότημα 
στροβιλογεννήτριας για το Hanhikivi 1.
- Κεφάλαια από Ρωσικές εμπορικές τράπεζες υπό την ασφαλιστική κάλυψη του Ρωσικού 
οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων ЭКСАР.
- Κεφάλαια από Ρωσικές και ξένες εμπορικές τράπεζες.

Η χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού αναμενόταν μέχρι το καλοκαίρι του 
2022. Παρά ταύτα, η Φινλανδική πλευρά ισχυρίστηκε ότι η Ρωσική πλευρά, εκπροσωπούμενη από 
το RAOS Project, δεν ήταν δήθεν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Ο πραγματικός 
λόγος, φυσικά, είναι τα γεγονότα στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
Fennovoima, Έζα Ηέρμελε (Esa Härmälä), εξήγησε ότι πρόκειται για «πάγωμα» του έργου.

Οι οικονομικές απώλειες των μερών



▪ Η Ρωσία θα μπορούσε να χάσει 600 εκατομμύρια ευρώ σε εισφορές κεφαλαίου στη Fennovoima, 
έως και 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από το Εθνικό Ταμείο 
Πρόνοιας και τις Ρωσικές εμπορικές τράπεζες που έχουν καταστεί συμμέτοχες στο έργο. Οι ζημίες 
θα βαρύνουν τον ЭКСАР, τον Ρωσικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και 
Επενδύσεων. Θα είναι υπεύθυνη για τις ασφαλιστικές πληρωμές που σχετίζονται με το πάγωμα του 
έργου.

Η Φινλανδία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της θα χάσουν επίσης έως και 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον το έργο παραμένει ανολοκλήρωτο επειδή εκτός των άλλων, το πυρηνικό καύσιμο πρέπει 
να εισάγεται από τη Ρωσία.

Ποιος επωφελείται από το πάγωμα του έργου;

Πρώτα απ' όλα, η προαναφερθείσα αμερικανική εταιρεία Alstom Power Systems, όπου οι κύριοι 
μέτοχοι είναι θεσμικοί επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει παραδώσει τον εξοπλισμό 
παραγωγής και έχει πληρωθεί γι' αυτόν, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη συντήρησης και λειτουργίας του.

Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν επίσης κάποια πυρηνικά καύσιμα από τη Ρωσία για να προσφερθούν 
στην ελεύθερη αγορά. Η κατάσταση της πυρηνικής παραγωγής στις ΗΠΑ είναι πολύ περίπλοκη, 
όπως μόλις περιγράψαμε. Τυχόν δωρεάν ποσότητες πυρηνικών καυσίμων θα βοηθούσαν τις ΗΠΑ 
να διατηρήσουν την τιμή των πυρηνικών καυσίμων σε χαμηλά επίπεδα.

Είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το έργο χωρίς τη Ρωσία;

Προς το παρόν, μόνο η Rosatom διαθέτει την απαιτούμενη αρμοδιότητα για τη συντήρηση των 
Ρωσικών πυρηνικών αντιδραστήρων και επιπλέον μόνον η Ρωσία μπορεί να προμηθεύσει πυρηνικά
καύσιμα για το έργο αυτό. Οι προμήθειες από τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν 
εξαρτώνται από τις δυνατότητες εμπλουτισμού της. Από την άλλη πλευρά, τα καύσιμα από τον 
Καναδά και την Αυστραλία τροφοδοτούν πλήρως την αγορά των ΗΠΑ. Είναι μη ρεαλιστικό να 
δρομολογηθεί αυτό το έργο χωρίς τη Ρωσία, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες, η Φινλανδική 
ηγεσία θεωρεί σκόπιμο να το παγώσει και να θέσει σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια.


