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Ανεµογεννήτριες, υπολογιστές, µπαταρίες ηλεκτρικών οχηµάτων, µαγνητικοί 
τοµογράφοι, ακόµα και βηµατοδότες που δίνουν ρυθµό σε ταλαιπωρηµένες καρδιές - όλες 
αυτές και αµέτρητες άλλες «µαγικές» συσκευές λειτουργούν επειδή βαθιά µέσα τους έχουν 
κάποια ιδιαίτερα µέταλλα. Ο λόγος για τις σπάνιες γαίες, δεκαεπτά χηµικά στοιχεία µε 
µοναδικές ηλεκτρικές και µαγνητικές ιδιότητες, ζωτικής σηµασίας για τις βιοµηχανίες 
ηλεκτρονικών και την παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

Μέχρι σήµερα η συζήτηση γύρω από τις σπάνιες γαίες αφορούσε το γεγονός ότι ο 
µεγαλύτερος παραγωγός είναι µε διαφορά η Κίνα και κατά συνέπεια ο υπόλοιπος κόσµος 
είναι «όµηρος» της πολιτικής του Πεκίνου. Ελέγχοντας σχεδόν το 70% της παγκόσµιας 
παραγωγής σπάνιων γαιών και κατέχοντας το 1/3 των παγκόσµιων κοιτασµάτων, η Κίνα 
πρακτικά διατηρεί ένα ιδιότυπο µονοπώλιο. Και κανείς δεν ξέρει πώς µπορεί να το διαχειριστεί 
αν προκύψει… ανάγκη. Στην πραγµατικότητα, όµως, τα πράγµατα µπορεί να είναι πολύ πιο 
σοβαρά απ' ό,τι ένας ανεξέλεγκτος εµπορικός πόλεµος. 

Τα άσχηµα νέα δεν έρχονται από την Ανατολή, αλλά από την καρδιά της Ευρώπης, 
την Ολλανδία. Προφανώς η χώρα της τουλίπας δεν απειλεί την παγκόσµια αγορά σπάνιων 
γαιών. Προειδοποιεί όµως: ξεµένουµε από αυτά τα πολύτιµα µέταλλα, µε αποτέλεσµα να 
απειλούνται τα σχέδια για την αναστροφή της κλιµατικής αλλαγής. 

Πώς θα ζήσουµε χωρίς… νεοδύµιο; 

Μελέτη που διεξήχθη υπό την αιγίδα του ολλανδικού υπουργείου Υποδοµών τονίζει 
ότι για την επίτευξη των στόχων µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, στο πλαίσιο 
της συµφωνίας του Παρισιού, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές πρέπει να 
κλιµακωθεί και µάλιστα γρήγορα. Αυτό σηµαίνει ότι η παγκόσµια παραγωγή σπάνιων γαιών 
που χρησιµοποιούνται σε ηλιακές κυψέλες και ανεµογεννήτριες πρέπει να δωδεκαπλασιαστεί 
µέχρι το 2050. 

Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στο νεοδύµιο, το τέρβιο, το ίνδιο, το δυσπρόσιο και 
το πρασεοδύµιο. «Η υφιστάµενη προσφορά αρκετών κρίσιµων µετάλλων είναι ανεπαρκής για 
τη µετάβαση σε ένα σύστηµα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Εάν οι υπόλοιπες χώρες 
αναπτύξουν την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, µε 
ρυθµό συγκρίσιµο αυτού της Ολλανδίας, θα προκύψει σηµαντική έλλειψη», διαπιστώνει η 
µελέτη. 



Με άλλα λόγια, ακόµα και αν όλος ο κόσµος υιοθετούσε το «πράσινο» ενεργειακό 
µοντέλο χωρών της Βόρειας Ευρώπης δεν θα µπορούσε, εκ των πραγµάτων, να το 
υλοποιήσει. 

Ο «εφιάλτης» των ηλεκτρικών οχηµάτων 

Τα πράγµατα καθίστανται ακόµα πιο δύσκολα αν στην εξίσωση τεθούν όλες οι 
µεταβλητές. ∆ηλαδή τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήµατα, αλλά και οι ηλεκτρονικές συσκευές. 
Η ολλανδική µελέτη υπογραµµίζει ότι αν ληφθούν υπόψη οι εφαρµογές σπάνιων γαιών σε 
smartphones, αυτοκινητοβιοµηχανία, βιοµηχανία, στρατιωτικό υλικό, τότε έχουµε να κάνουµε 
µε εκθετική αύξηση των αναγκών, που µαθηµατικά οδηγεί σε έλλειψη αποθεµάτων. 

Για παράδειγµα, το νεοδύµιο και το πρασεοδύµιο θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ 
συστατικά για τους µαγνήτες στους κινητήρες των ηλεκτρικών και υβριδικών οχηµάτων. 
Επίσης, η κατανάλωση σπάνιων γαιών από τον τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
προβλέπεται να αυξηθεί µε ρυθµό 4% έως 5% ετησίως κατά την επόµενη δεκαετία, καθώς η 
ανάπτυξη θα βγάλει από τη φτώχεια µεγάλο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού, µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας µεσαίας τάξης που θα µετράται σε δισεκατοµµύρια 
ανθρώπους. Μια µεσαία τάξη που θα έχει εκτός από την επιθυµία και τη δυνατότητα να 
αποκτήσει αγαθά υψηλής τεχνολογίας. 

«Σπάνια» ανακύκλωση 

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση σε επαρκή αποθέµατα σπάνιων γαιών αποκτά 
υπαρξιακή σηµασία για την εποχή της ψηφιακής οικονοµίας. Στον αγώνα για να βρεθεί λύση, 
Αµερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν µια µέθοδο για την εξαγωγή σπανίων γαιών από τους 
µαγνήτες άχρηστων ηλεκτρονικών συσκευών. Οι µαγνήτες βοηθούν, για παράδειγµα, τους 
σκληρούς δίσκους των υπολογιστών να διαβάζουν και να γράφουν δεδοµένα και τα 
smartphones να «µεταφράζουν» τα ηλεκτρικά σήµατα σε ήχο. 

Η εν λόγω µέθοδος ανακτά πάνω από το 97% σπάνιων γαιών από ηλεκτρονικές 
συσκευές, µε καθαρότητα άνω του 99,5% κατά βάρος, ενώ στη συνέχεια το ανακτηµένο υλικό 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ανακύκλωση σπάνιων γαιών, µια διαδικασία που πέρα από 
τα περιβαλλοντικά έχει και τεράστια οικονοµικά οφέλη, δεδοµένου ότι 2,2 δισεκατοµµύρια 
προσωπικοί υπολογιστές, tablets και κινητά τηλέφωνα αναµένεται να πωληθούν παγκοσµίως 
το 2019. 

Στόχος της αµερικανικής οµάδας είναι η ανάκτηση εκατοντάδων κιλών οξειδίων 
σπανίων γαιών κάθε µήνα. 

Η λύση της Αυστραλίας 

Σε κάθε περίπτωση, η ανακύκλωση δεν µπορεί να προσφέρει παρά µια σταγόνα 
σπάνιων ορυκτών, µπροστά στον ωκεανό των παγκόσµιων αναγκών. Μονιµότερη και πιο 
αξιόπιστη λύση φαντάζει η αύξηση της παραγωγής. Και η χώρα που προσφέρεται είναι η 
Αυστραλία. 

Συγκεκριµένα, το υπουργείο Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών βρίσκεται σε 
συνοµιλίες µε το αντίστοιχο της Αυστραλίας, προκειµένου η χώρα των Αβορίγινων να 
φιλοξενήσει µια νέα εγκατάσταση εξόρυξης και επεξεργασίας σπάνιων γαιών. Τα ελατήρια 
της Ουάσινγκτον δεν είναι περιβαλλοντικά, αλλά αµιγώς γεωπολιτικά, καθώς οι Αµερικανοί 
επιτελείς επιζητούν εναγωνίως τη διαφοροποίηση από τα κινεζικά αποθέµατα σπάνιων 
γαιών, οι οποίες εκτός των άλλων χρησιµοποιούνται στην κατασκευή προηγµένου 
στρατιωτικού εξοπλισµού. 

Η Αυστραλία είναι ο µεγαλύτερος προµηθευτής σπάνιων γαιών µετά την Κίνα και 
σχεδιάζει να διευρύνει σηµαντικά την παραγωγή της, µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια. Αν 



και διαθέτει µόνο το 2,8% των παγκόσµιων αποθεµάτων, έχει σε εξέλιξη πάνω από τα µισά 
νέα επενδυτικά έργα σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ο κόσµος µας βρίσκεται ενώπιον ριζικών µετασχηµατισµών. Στον χρόνο που 
µεσολάβησε έως ότου διαβαστούν οι λίγες παραπάνω αράδες, τριακόσιες χιλιάδες Gigabytes 
καταναλώθηκαν, δεκαπέντε ηλεκτρικά αυτοκίνητα βγήκαν στους δρόµους και ένα καινούργιο 
βιοµηχανικό ροµπότ εγκαταστάθηκε σε γραµµή παραγωγής. Τεχνολογικά επιτεύγµατα που 
έχουν στον πυρήνα τους 17 αρχέγονα στοιχεία τα οποία σχηµατίστηκαν πριν από 
δισεκατοµµύρια χρόνια κατά τον επιθανάτιο ρόγχο ενός άστρου που µεταµορφωνόταν σε 
σούπερ νόβα. 

Η ανθρωπότητα σε λίγα χρόνια θα κοιτάζει στον καθρέφτη και θα αντικρίζει ένα είδωλο 
που ελάχιστα θα θυµίζει κάτι από το παρελθόν. Οσο νερό και αν ρίξει στο πρόσωπό της, η 
εικόνα δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς η δυναµική που φέρνει µαζί του ο τεχνολογικός 
εαυτός µας είναι µη αναστρέψιµη. Αρκεί, βέβαια, να έχουµε στα χέρια µας την απαραίτητη 
πρώτη ύλη… 

(του Γιάννη Παλιούρη, Φιλελεύθερος) 

 

 

Πηγή:  https://energypress.gr/news/spanies-gaies-safari-ton-kraton-kai-o-agonas-gia-klima 

 

 
 

 


