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 Διάσκεψη για τα Ορυκτά Κοιτάσματα της Σερβίας (9-10 Νοεμβρίου τ.έ.)  

 
Την εν θέματι Διάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται ετησίως από την ελλ. συμφερόντων εταιρεία 

διοργάνωσης συνεδρίων TGI, χαιρέτισαν με ομιλίες τους η Υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων κα 

Dubravka Djedovic Negre, καθώς και οι Πρέσβεις της Σουηδίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και 

της Φινλανδίας. Οι θεματικές της φετινής διάσκεψης περιελάμβαναν τις επιπτώσεις της τρέχουσας 

παγκόσμιας κρίσης στη μεταλλευτική βιομηχανία, τη στρατηγική και πολιτική της Ευρώπης για τις 

πρώτες ύλες, την προσέλκυση επενδύσεων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες,  την παροχή 

ασφάλειας, και τις παγκόσμιες τάσεις χρηματοδότησης στον εξορυκτικό τομέα. Στη συνέχεια, οι 

μεγαλύτερες εγχώριες και διεθνείς εταιρείες (Dundee Precious Metals,  Euro Lithium+Borates, 

Zlatna Reka Resources, Wood Australia Pty Ltd, Jantar Group, Balkan Gold, FLSmidth, 

Schachtbau Nordhausen GmbH,  Aramine, Hongda Lianshao Mining Bor, Adriatic Metals 

Mundoro, κ.ά.) καθώς και φορείς και σύνδεσμοι (Geological and Mining Association of Serbia -

GRAS,  Euromines κ.ά.) που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα παρουσίασαν τις 

δραστηριότητές τους στη Σερβία αλλά και το εξωτερικό. Επιπλέον, στις συζητήσεις συμμετείχαν 

κυβερνητικά στελέχη αλλά και της σερβικής τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι τεχνικών σχολών 

και πανεπιστημίων, κ.ά. 

Από τις εργασίες του συνεδρίου συγκρατούνται  τα κάτωθι: 

-Κατά την εναρκτήρια ομιλία της η νέα Υπουργός Ορυχείων και Ενέργειας, κα Dubravka Djedovic,  

δήλωσε ότι, χάρη στους ορυκτούς της πόρους, η Σερβία αποτελεί μια σημαντική χώρα στις 

ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές σπάνιων ορυκτών και μετάλλων. Η χώρα είναι έτοιμη να 

προχωρήσει σε επενδύσεις για την ανάπτυξη της μεταλλευτικής της βιομηχανίας, καθώς και σε 

μεταρρυθμίσεις προς συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Σημείωσε, επίσης, ότι η Σερβία έχει μακρά παράδοση στον τομέα των εξορύξεων. Ο πρώτος 

σχετικός νόμος είχε θεσπισθεί το έτος 1412, ενώ το ορυχείο Rudna Glava κοντά στο Majdanpek, 

στη νότια Σερβία, αποτέλεσε το πρώτο ορυχείο της Ευρώπης. Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργό, 

το πρώτο τρίμηνο του 2022, η οικονομική δραστηριότητα του εξορυκτικού τομέα αντιπροσώπευε 

το 2,6% του ΑΕΠ, και το 2,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 

υψηλότερο από αυτόν της βιομηχανικής παραγωγής. Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή μεταξύ 

Ιανουαρίου και Ιουλίου τ.έ. αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021, ενώ ο 

τομέας των εξορύξεων άνω του 30%. Τα θετικά αυτά στοιχεία είναι αποτέλεσμα των αυξημένων 

επενδύσεων στην εξόρυξη και τη μεταποίηση στα ορυχεία χαλκού. Επιπροσθέτως η Υπουργός 

ανέφερε ότι ο τομέας αυτός απασχολούσε 27.000 άτομα το 2021, συμπεριλαμβανομένων 8.500 σε 

μεταλλεία. Τέλος, τόνισε ότι η Σερβία είναι πλούσια σε χαλκό, χρυσό, ασήμι, μόλυβδο, 

ψευδάργυρο, βόριο και λίθιο ενώ διαθέτει επίσης σημαντικούς ενεργειακούς πόρους. Η τελευταία 
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υπογράμμισε ότι στην εποχή των σύγχρονων τεχνολογιών, οι ορυκτοί πόροι αποτελούν θεμέλιο 

κάθε εξέλιξης στη σύγχρονη κοινωνία και την απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργειακή 

ανεξαρτησία της χώρας και οικονομική της ανάπτυξη. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «δεν είναι 

θέμα επιλογής, αλλά κάτι που είναι αναπόφευκτο. Το καθήκον της κυβέρνησης καθώς και του 

εξορυκτικού τομέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τον πλούτο που διαθέτουμε με ορθολογικό, υπεύθυνο 

και βιώσιμο τρόπο, σεβόμενοι τη φύση και λαμβάνοντας υπόψη τις πληγείσες κοινότητες».  

Στην συνέχεια οι Πρέσβεις επεσήμαναν τη σημασία του εξορυκτικού τομέα για την οικονομία μιας 

χώρας τονίζοντας παράλληλα ότι με κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, μέτρα προστασίας και χρήση 

νέων τεχνολογιών, είναι δυνατή η ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας χωρίς σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια έδωσαν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών  από τις 

χώρες που προέρχονται.  

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έγινε για την παραγωγή λιθίου στη Σερβία. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο 

έτος (βλ. έγγραφο μας ΑΠ: 2240.2/ΑΣ 245/24.11.2021), ο αγγλο-αυστραλιανός όμιλος Rio Tinto 

ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργο στην κοιλάδα Jadra στη δυτική 

Σερβία, για την κατασκευή του μεγαλύτερου ορυχείου λιθίου στην Ευρώπη. Ωστόσο υπήρξαν 

έντονες αντιδράσεις από του κατοίκους της περιοχής, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και άλλους φορείς, 

υπό τον φόβο ότι η επένδυση θα δημιουργήσει μια οικολογική καταστροφή.  Τελικά, κατά την 

διάρκεια της τότε προεκλογικής περιόδου, η επένδυση ματαιώθηκε. Ωστόσο κατά τις εργασίες του 

συνεδρίου δόθηκε η εικόνα πιθανής αναβίωσης των προσπαθειών για επενδύσεις στην εξόρυξη 

λιθίου. 

 

 

 

 

 
              
 
   

 


