
Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει καν τη συμφωνία επεξεργασίας και προμήθειας ουρανίου 
μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 1993 από τον πρωθυπουργό Βίκτορ 
Τσερνομύρντιν και τον αντιπρόεδρο Αλ Γκορ. Η Ρωσία δεσμεύτηκε να προμηθεύσει τις Ηνωμένες 
Πολιτείες με χαμηλά εμπλουτισμένο ουράνιο (Χαμηλού εμπλουτισμού Ουράνιο ΧΕΟ) που 
προέρχεται από 500 τόνους εξαιρετικά υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου (ΥΕΟ) για 20 χρόνια. Οι 
Αμερικανοί, από την άλλη πλευρά, δεσμεύτηκαν να αποδεχθούν, να διαθέσουν στην αγορά και να 
πληρώσουν για τις εργασίες διαχωρισμού και το συστατικό του φυσικού ουρανίου του Χ.Ε.Ο.. Η 
πρώτη αποστολή Χ.Ε.Ο. στις ΗΠΑ έγινε τον Μάιο του 1995 και η τελευταία στις 14 Νοεμβρίου 
2013. Συνολικά, 1.446 τόνοι LEU εξήχθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας Γκορ-Τσερνομύρντίν. 
Αυτό είναι σημαντικά περισσότερο από τη συνολική ποσότητα ουρανίου που παρήχθη στις 
ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους.

Επίσης, συνήφθη συμφωνία μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ για την 
επανεπεξεργασία μέρους του πλουτωνίου οπλικού βαθμού σε καύσιμα για πυρηνικούς σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας. Κατά τη στιγμή της σύναψής του, η Ρωσική Ομοσπονδία διέθετε 125 τόνους 
πλουτωνίου και οι ΗΠΑ 100 τόνους. Κάθε πλευρά υποτίθεται ότι θα επεξεργαζόταν 34 τόνους. Η 
Ρωσική πλευρά εκπλήρωσε το μέρος της συμφωνίας που της αναλογούσε, ενώ οι ΗΠΑ, κατά 
παράβαση των συμφωνηθέντων, άλλαξαν την τεχνολογία και διατήρησαν τη δυνατότητα 
«ανάκτησης» του επανεπεξεργασμένου πλουτωνίου σε πλουτώνιο οπλικού βαθμού, και για τον
λόγο αυτό η Ρωσία αποχώρησε από τη συμφωνία.
Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια τεράστια οικονομική απώλεια ύψους περίπου 8 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ρωσία έχασε τη θέση της στην αγορά ουρανίου επί δεκαετίες.

Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη επηρεάσει τις προμήθειες ουρανίου από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ 
εξακολουθούν να θέλουν να αποκτήσουν αυτή την πρώτη ύλη. Αν σταματήσουν οι προμήθειες, 
όλη η πυρηνική ενέργεια στις ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσει μέσα σε ένα χρόνο. Οι συνέπειες 
θα είναι καταστροφικές για τις ΗΠΑ. Η υπηρεσία Energy Information Administration (EIA), 
αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του 2020 περίπου το 90% του ουρανίου που χρησιμοποιούνταν στις 
ΗΠΑ ήταν εισαγόμενο. Από αυτό, το 47% προέρχεται από προμήθειες από το Καζακστάν, τη 
Ρωσία και το Ουζμπεκιστάν. Για τους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής των ΗΠΑ 
αγοράστηκαν 48,9 εκατομμύρια λίβρες οξειδίου του ουρανίου U3O8. Από την ποσότητα αυτή, οι 
ΗΠΑ παρήγαγαν μόνο 5 εκατομμύρια λίβρες από μόνες τους.

Η Αμερικανική αγορά ουρανίου ελέγχεται από δύο μεγάλες ομάδες προμηθευτών. Ο Καναδάς και η
Αυστραλία παρέχουν το 34%. Ρωσία και Καζακστάν 38,6%. Στην Kazatomprom, η Rosatom 
κατέχει πλειοψηφικά μερίδια στα ορυχεία ουρανίου του Καζακστάν. Το ουράνιο του Καζακστάν 
εμπλουτίζεται σε Ρωσικά εργοστάσια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν 93 από τις 440 μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου στον κόσμο, 
ενώ η μοναδική εμπορική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Νέο Μεξικό τέθηκε σε 
λειτουργία το 2010. Ανήκει στην Urenco, η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Urenco 
προμηθεύει τις ΗΠΑ με το μεγαλύτερο μέρος του ουρανίου που επανεπεξεργάζεται για 
βιομηχανική χρήση. Αυτό που πρέπει να ξέρει κανείς είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί 
γρήγορα η παραγωγή και ο εμπλουτισμός ουρανίου.

Τα επίσημα αποθέματα ουρανίου στην Αμερική που έχουν εξερευνηθεί είναι μόνο το 1% των 
παγκόσμιων αποθεμάτων, αν και ορισμένα αποθέματα μπορεί να μην είναι καν «δηλωμένα» (!!). Η 
προοπτική κυρώσεων για το ουράνιο θα μπορούσε να αποκόψει την ΕΕ και τις ΗΠΑ από τα 
πυρηνικά καύσιμα που προέρχονται από τη Ρωσία.



Υπάρχει αρκετό καύσιμο για πυρηνικούς σταθμούς στις ΗΠΑ για περίπου ένα χρόνο. Τι άλλο; 
Μόνο ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους του ουρανίου στην «ελεύθερη» αγορά. Η Rosatom 
αντιπροσωπεύει το 35% της παγκόσμιας παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι 55 αμερικανικοί
πυρηνικοί σταθμοί με συνδυασμένη ισχύ 95,5 GW παράγουν το 19,7% της ηλεκτρικής ενέργειας 
στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει τίποτα για να το αντισταθμιστεί αυτό, καθώς δεν υπάρχει πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ. Για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αύξηση της 
παραγωγής και του εμπλουτισμού, οι πυρηνικοί σταθμοί θα πρέπει να παραμείνουν κλειστοί. Και 
το να κλείσουν τόσοι πολλοί αντιδραστήρες ταυτόχρονα και με ασφάλεια είναι έργο, 
εξαιρετικά δύσκολο.

Δεδομένου ότι τώρα διεξάγεται ένας οικονομικός πόλεμος πλήρους κλίμακας εναντίον της Ρωσίας, 
θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες «νόμιμης» προστασίας της, συμπεριλαμβανομένης 
και της διακοπής των παραδόσεων ουρανίου στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Φυσικά, για τη Ρωσία αυτό θα 
σήμαινε την απώλεια μιας μεγάλης αγοράς. Αλλά δεν αξίζει να επαναλάβουν τα λάθη του 
Τσερνομύρντιν για χάρη βραχυπρόθεσμων κερδών. Μια νέα αγορά θα αναδυθεί υπό 
ευνοϊκότερες συνθήκες για τη Ρωσία, με την Ινδία, την Κίνα και το Ιράν μεταξύ των πιθανών 
πελατών.

Μπορεί λοιπόν μετά απ' όλα αυτά να αντιληφθεί κανείς τις διαστάσεις των συνεπειών αυτής της 
«περιορισμένης» προς στιγμήν έκτασης παγκοσμιας σύγκρουσης.
τα πράγματς είναι πιο σύνθετα και τελείως διαφορετικά απ' ό,τι φαίνονται, και όπως 
παρουσιάζονται.
Είναι όμως πολύ απλά και καθαρά όταν κανείς τα γνωρίζει ή τουλάχιστον προσπαθεί να τα 
μάθει.


