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O κατασκευαστικός τοµέας της Αυστραλίας βρίσκεται σε παρακµή, 
αλλά ο κορωναϊός ενδέχεται να τον αναζωογονήσει

Η Αυστραλία κατασκευάζει µόνο τα δύο τρίτα της 
ποσότητας των αγαθών που καταναλώνει, αντίθετα 
από τις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες. Η µετα-
ποίηση ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε από περίπου 
30 τοις εκατό που ήταν στη δεκαετία του ‘50 και 
του ‘60 σε 5,5 τοις εκατό πέρυσι. Ο µεταποιητικός 
τοµέας ζητά κίνητρα από την κυβέρνηση για την ενί-
σχυση του.

Η παρατεταµένη διακοπή της λειτουργίας των πα-
γκόσµιων αλυσίδων εφοδιασµού που προκάλεσε 
το COVID-19 είχε θετικό αντίκτυπο για την εται-
ρεία εκτύπωσης µετάλλων AML3D στην Αδελαΐδα.

«Έχουµε δει µια µεγάλη αύξηση στις παραγγελί-
ες, διπλάσια από αυτή που περιµέναµε», δήλωσε 
ο ιδρυτής της εταιρίας και διευθύνων σύµβουλος 
Andy Sales στο ABC News.

Η εταιρεία του κατασκευάζει µεταλλικά µέρη, όπως 
έλικες για πλοία και εξαρτήµατα για την αυτοκινη-
τοβιοµηχανία, στο εργοστάσιό της στην Αδελαΐδα 
και τα εξάγει σε όλο τον κόσµο.

Τα εξαρτήµατα δηµιουργούνται χρησιµοποιώ-
ντας µια νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε από 
τον κ. Sales και συνδυάζει παραδοσιακές τεχνικές 
συγκόλλησης µε την ψηφιακή και ροµποτική τε-
χνολογία και τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις για τη 
δηµιουργία αντικειµένων από τιτάνιο, αλουµίνιο, 
νικέλιο και χάλυβα.

Ανταλλακτικά και εξαρτήµατα παράγονται συνή-
θως στη βόρεια Ιταλία και σε άλλα µέρη της Ευ-
ρώπης αλλά εξαιτίας του COVID-19 έχουν κλείσει 
αρκετά εργοστάσια µε αποτέλεσµα ορισµένοι από 
τους πελάτες τους στην Αυστραλία να στρέφονται 
στην τοπική αγορά.

Αυξανόµενο ενδιαφέρον για προϊόντα που κατα-
σκευάζονται στην Αυστραλία υπάρχει και από τις 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα καύσιµα και 
το φυσικό αέριο, ενώ ο κ. Sales βλέπει ευκαιρίες 
για παραγγελίες από το Βασιλικό Πολεµικό Ναυτι-
κο της Αυστραλίας που αυτή την περίοδο επεκτεί-
νει και εκσυγχρονίζει το στόλο του.

«Η τεχνολογία µας προσφέρει τη δυνατότητα µειω-
µένου χρόνου παράδοσης και µειωµένου χρόνου 
παραγωγής και η τεχνική που χρησιµοποιούµε 
προσφέρει βελτιωµένη αντοχή και καλύτερα προϊ-
όντα», δήλωσε ο κ. Sales.

Μεταποίηση: Ήταν κάποτε ο µεγαλύτερος 

εργοδότης στην Αυστραλία

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η µεταποίηση 
ήταν ο µεγαλύτερος εργοδότης στην Αυστραλία, 

απασχολώντας το 16,5 τοις εκατό του εργατικού 
δυναµικού.

Σήµερα λιγότερα από ένα εκατοµµύριο άτοµα εργά-
ζονται στον τοµέα, αντιπροσωπεύοντας το 6,4 τοις 
εκατό των θέσεων εργασίας.

Η συµβολή του κατασκευαστικού τοµέα στο ΑΕγχΠ 
κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και 
στη δεκαετία του ‘60 όταν ήταν περίπου 30 τοις 
εκατό. Τώρα έχει συρρικνωθεί σε περίπου 5,5 τοις 
εκατό.

Η άνοδος και η πτώση της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας 

Υπήρξε εποχή που η Αυστραλία κατασκεύαζε σχε-
δόν τα πάντα, αλλά σήµερα τα πράγµατα είναι πολύ 
διαφορετικά.

Μια νέα µελέτη του «Αυστραλιανού Ινστιτούτου για 
το Μέλλον της Εργασίας» που παρουσιάστηκε µέσα 
από το πρόγραµµα The Business αποκαλύπτει ότι 
στον κατασκευαστικό τοµέα η Αυστραλία υπολείπε-
ται των οµολόγων της στον ΟΟΣΑ.

«Οι περισσότερες βιοµηχανικές χώρες έχουν το-
µείς παραγωγής που είναι επιτυχηµένοι και αρκετά 
µεγάλοι για να καλύψουν, συνολικά, τις δικές τους 
εγχώριες ανάγκες», αναφέρει ο επικεφαλής της 
µελέτης και διευθυντής του κέντρου, Jim Stanford 
και προσθέτει «στην περίπτωση της Αυστραλίας, 
ωστόσο, χρησιµοποιούµε όλο και περισσότερο 
προϊόντα που δεν παράγουµε».

Ο ∆ρ Στάνφορντ έχει κατατάξει τις χώρες του ΟΟΣΑ 
µε βάση το ποσοστό των αγαθών που κατασκευά-
ζουν έναντι του ποσοστού των αγαθών που χρησι-
µοποιούν και σε αυτή την κατάταξη η Αυστραλία 
είναι η τελευταία, καθώς κατασκευάζει περίπου τα 
δύο τρίτα των προϊόντων που καταναλώνει. Οι πε-
ρισσότερες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ κατασκευάζουν 
τα περισσότερα από τα αγαθά που χρησιµοποιούν.

«Η Αυστραλία έχει έναν από τους λιγότερο ανε-

πτυγµένους κατασκευαστικούς τοµείς σε σχέση 
µε οποιασδήποτε άλλη βιοµηχανική χώρα. Νοµί-
ζω ότι επικρατεί η λανθασµένη αντίληψη ότι µια 
πλούσια, βιοµηχανική χώρα µε υψηλούς µισθούς, 
δεν µπορεί να ασχοληθεί µε τη µεταποίηση γιατί 
είναι πολύ φθηνότερο να κατασκευαστούν πράγ-
µατα στην Κίνα ή την Ταϊλάνδη ή σε κάποια άλλη 
χώρα µε χαµηλούς µισθούς. ∆ιαπιστώσαµε ότι η 
αντίληψη αυτή είναι απολύτως λανθασµένη», δή-
λωσε ο ∆ρ Στάνφορντ στο The Business.

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας

Ο ∆ρ Στάνφορντ εκτιµά ότι αν Αυστραλία κατα-
σκεύαζε όλα τα προϊόντα που καταναλώνει θα 
µπορούσε να αυξήσει την οικονοµική της απόδο-
ση κατά 180 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως, 
το ΑΕΠ κατά 50 δισεκατοµµύρια δολάρια και να 
προσθέσει στην αγορά εργασίας περισσότερες από 
650.000 άµεσες και έµµεσες θέσεις.

«Νοµίζω ότι είναι ένας ρεαλιστικός και φιλόδοξος 
στόχος να προσπαθήσουµε να ξαναδηµιουργήσου-
µε τον κατασκευαστικό τοµέα στην Αυστραλία», δή-
λωσε ο ∆ρ Στάνφορντ.

Ο µεγάλος ορυκτός πλούτος της Αυστραλίας – σι-
δηροµετάλλευµα, βωξίτης και νικέλιο - συν άλλα 
πρωτογενή προϊόντα, όπως η γεωργία, αντιπρο-
σωπεύουν περίπου τα τρία τέταρτα των εξαγωγών 
µας.

Πέρυσι, σχεδόν το 75% των εξαγωγών της Αυ-
στραλίας ήταν πρωτογενή προϊόντα (ορυκτά και 
αγροτικά προϊόντα) αξίας περίπου 290 δισεκατοµ-
µυρίων δολαρίων. 

Ωστόσο, ο ∆ρ Στάνφορντ ισχυρίζεται ότι η Αυστρα-
λία κάνει λάθος επιλογή εξάγοντας ορυκτά όπως 
το λίθιο, (είµαστε ο µεγαλύτερος παραγωγός στον 
κόσµο), στην ακατέργαστη του µορφή.

«Για άλλη µια φορά περιορίζουµε τους ορίζοντές 
µας στέλνοντας τις πρώτες ύλες σε άλλες χώρες, 
που κατασκευάζουν προϊόντα τα οποία στη συνέ-
χεια θα εισάγουµε από αυτές. Το ακατέργαστο λί-
θιο αξίζει περίπου 750 US $ (1.046 $) ο τόνος, 
αλλά, αν µε αυτό κατασκευάσουµε µπαταρίες, η 
ίδια ποσότητα λιθίου θα αξίζει περίπου 150.000 
US $.

Ο ∆ρ Στάνφορντ είπε, επίσης, ότι υπάρχουν στρα-
τηγικά οφέλη από την ενίσχυση του τοµέα της µε-
ταποίησης.

«Περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσµιου εµπορίου 
αφορούν τα βιοµηχανικά και µεταποιηµένα προϊ-
όντα. Χωρίς ένα ισχυρό εγχώριο κατασκευαστικό 
τοµέα είσαι έξω από το παιχνίδι». 

(Πηγή: ABC News)




