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ΣΩΣΙΒΙΟ ΞΑΝΑ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ
Ο

τίτλος “τυχερή χώρα» ται-
ριάζει απόλυτα στην Αυ-
στραλία αν είναι να της 
αποδοθεί με βάση τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές της και 
όχι με βάση το πως μοιράζονται τα 
εισοδήματα από τον φυσικό πλού-
το. Πάνε πολλά χρόνια από τότε 
που είχε πάρει αυτόν τον τίτλο και 
από τότε η πλειοψηφία του πληθυ-
σμού, συμμετέχει με όλο και μικρό-
τερα ποσοστά στο μοίρασμα των 
τεράστιων κερδών από την εκμε-
τάλλευση του φυσικού πλούτου. Εν 
μέσω «πανδημίας» σε παγκόσμια 
κλίμακα, που επηρεάζει τις οικονο-
μίες σε όλες τις χώρες, η Στατιστι-
κή Υπηρεσία Αυστραλίας, ανακοί-
νωσε την περασμένη εβδομάδα, το 
πλεόνασμα στο ισοζύγιο Διεθνών 
Συναλλαγών, για το τρίμηνο από 
τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο 
2020. Το αποτέλεσμα ήταν ένα απί-
στευτο πλεόνασμα ύψους $18.335 
δισεκατομμυρίων. Αναλυτικότερα, 
το πλεόνασμα για τον Οκτώβριο 
ήταν $6.536 δισεκατομμύρια, για 
τον Νοέμβριο $5.014 και για τον 
Δεκέμβριο 6.785 δισεκατομμύρια. 
Στη διάρκεια όλης της χρονιάς, τα 
στατιστικά στοιχεία έδειχναν πως 
τα ορυκτά αποτελούσαν τη ραχο-
κοκαλιά των εξαγωγών με ποσοστό 
πάνω από 75% του συνόλου. Μετά 
όμως από την απαγόρευση της Κί-
νας της εισαγωγής κάρβουνου από 
την Αυστραλία, θα περίμενε κανείς 
πως οι εξαγωγές ορυκτών προς την 
Κίνα θα ήταν μειωμένες, Όμως τα 
στοιχεία για τον Δεκέμβριο, μας 
δείχνουν πως σε σύνολο $32.103 
δισεκατομμυρίων εξαγωγών σε 
ορυκτά, αγροκτηνοτροφικά προϊό-
ντα και βιομηχανικά προϊόντα, τη 
μερίδα του λέοντος κατέχουν πάλι 
τα ορυκτά παρ’ όλες τις απαγορεύ-
σεις της Κίνας. Αναλυτικά, τα ορυ-
κτά έφτασαν εξαγωγές $23.818 
δισεκατομμυρίων ή ποσοστό 
74.19%, τα αγροκτηνοτροφικά 
προϊόντα $4,151 δισεκατομμύρια 
ή ποσοστό 12.93% και τα βιομη-
χανικά $4,134 ή ποσοστό 12.88%. 
Τις εξαγωγές συμπληρώνουν οι 
υπηρεσίες που αποφέρουν άλλα 
$5.107 δισεκατομμύρια ή ποσοστό 
13.72% του συνόλου των εξαγω-
γών, που ανήλθαν σε $37.210 δι-
σεκατομμύρια. Φαίνεται ξεκάθαρα, 
πως τα ορυκτά αποτέλεσαν και πάλι 
το σωσίβιο που βοήθησε την οικο-
νομία να σωθεί από καταποντισμό, 
και θα συνεχίσει να βοηθάει όσο 
η Κίνα αγοράζει σιδηρομετάλλευμα 
κατά κύριο λόγο. Τους τελευταίους 
μήνες, όχι μόνο έχουν αυξηθεί οι 

ποσότητες του σιδηρομεταλλεύμα-
τος που εξάγει η Αυστραλία προς 
την Κίνα, αλλά και η τιμή του εκτο-
ξεύθηκε από τα US$62 τον Απρί-
λιο του 2020, στα US$176 τον 
Ιανουάριο 2021 και η τρέχουσα 
τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα 
στα US$158 ο τόνος. Όμως από τα 
κέρδη από τις τεράστιες ποσότητες 
ορυκτών που εξάγονται ετησίως 
από την Αυστραλία, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των κατοίκων δεν 
παίρνει ούτε ψίχουλα. Τα κέρδη 
μοιράζονται από τις εταιρείες στους 
μετόχους, όπου τα μεγαλύτερα πα-
κέτα μετοχών ανήκουν σε ξένους 
επενδυτικούς οίκους ή σε ντόπιους 
και ξένους δισεκατομμυριούχους. 
Όσοι έχουν ποσοστό από τα χρή-
ματα των συνταξιοδοτικών τους 
ταμείων επενδυμένα σε μετοχές 
εταιρειών ορυκτών, δικαιούνται 
ένα μικρό μερίδιο στα κέρδη, αλλά 
και από εκεί οι διαχειριστές των 
ταμείων αφαιρούν τη δική τους 
αμοιβή. Η κυβέρνηση επίσης ει-
σπράττει αυξημένο φόρο εταιρειών 
και έμμεσα ωφελούνται όλοι οι φο-
ρολογούμενοι. Οι εργαζόμενοι σε 
τέτοιες εταιρείες αμείβονται καλύ-
τερα, αλλά δεν είναι πολλοί αφού 
πολλές εργασίες εκτελούνται από 
μηχανές ελεγχόμενες από ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές και τα φορτηγά 
και τα τρένα που μεταφέρουν τα με-
ταλλεύματα δεν έχουν οδηγούς και 
κατευθύνονται με αυτόματα συστή-
ματα οδήγησης μέσω δορυφόρου. 
Έτσι, η τυχερή χώρα είναι μόνο για 
τους λίγους εκλεκτούς που έχουν 
στην ιδιοκτησία τους και εκμεταλ-
λεύονται τον φυσικό πλούτο της 
χώρας. Η Στατιστική Υπηρεσία, 
επιβεβαίωσε πως στο εσωτερι-
κό, η οικονομία δεν βρίσκεται σε 
πολύ καλή κατάσταση, παρ’ όλο 
που η κυβέρνηση εξακολουθεί να 
πληρώνει jobkeeper σε πάνω από 
ένα εκατομμύριο εργαζόμενους, οι 
οποίοι σε διαφορετική περίπτωση 
θα ήταν άνεργοι. Η ανακοίνωση για 
τις λιανικές πωλήσεις του Δεκεμ-
βρίου, ρίχνει φως στο τι συμβαίνει 
στο εσωτερικό, όπου κατά τον μήνα 
Δεκέμβριο, παραμονές Χριστου-
γέννων και Πρωτοχρονιάς, οι λια-
νικές πωλήσεις σημείωσαν πτώση 
κατά 4.1%. Η αιτιολογία που προ-
βλήθηκε, ήταν πως η «Μαύρη Πα-
ρασκευή» (Black Friday) όπου τον 
Νοέμβριο γίνονται εκπτώσεις για 
πωλήσεις μέσω διαδικτύου, επηρέ-
ασε τις πωλήσεις του Δεκεμβρίου. 
Εν μέρει αυτό είναι σωστό, αλλά 
η μεγάλη πτώση ήταν στα παπού-
τσια, 9.70% και στα ρούχα 9.73%, 

που η συντριπτική πλειοψηφία των 
αγοραστών θέλει να τα δοκιμάσει. 
Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις 
που μπορεί κάποιος ή κάποια να 
πάει στο κατάστημα και να δοκι-
μάσει παπούτσια ή ρούχα επώνυ-
μης μάρκας και να τα παραγγείλει 
από αλλού μέσω διαδικτύου και να 
πληρώσει λιγότερα. Όμως και τα 
είδη που πωλούνται στα σούπερ 
μάρκετ έπεσαν κατά 1.80% και οι 
πωλήσεις τροφίμων έπεσαν κατά 
1.90% και αυτά κατά κύριο λόγο 
δεν αγοράζονται στις εκπτώσεις της 
«Μαύρης Παρασκευής». Στα είδη 
που μπορούσαν να αγοραστούν 
στις εκπτώσεις του Νοεμβρίου, η 
πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη. 
Στα είδη αναψυχής για παράδειγ-
μα, η πτώση στις πωλήσεις ήταν 
19.20%, ενώ στις ηλεκτρονικές 
συσκευές ήταν 15.50% και στα 
έπιπλα 5.00%. Η πτώση στις λια-
νικές πωλήσεις, δείχνει πως μετά 
την μείωση του ποσού που πληρώ-
νει η κυβέρνηση για jobkeeper από 
$750 στα $600 την εβδομάδα, σε 
συνδυασμό με τη λήξη της περιό-

δου που οι τράπεζες πάγωσαν τις 
πληρωμές των δανείων για όσους 
το επιθυμούσαν, αφήνει λιγότερα 
χρήματα στη διάθεση των κατανα-
λωτών για αγορές καταναλωτικών 
αγαθών. Μετά τον Δεκέμβριο, το 
ποσό που πληρώνονται όσοι ει-
σπράττουν το jobkeeper, έχει μει-
ωθεί στα $500 την εβδομάδα και 
στο τέλος Μαρτίου σταματάει το 
πρόγραμμα ολοκληρωτικά. Επίσης 
όσοι πληρώνονται jobseeker, από 
$550 την εβδομάδα, τώρα εισπράτ-
τουν $306. Οι μειώσεις αυτές, 
όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν 
την υπόλοιπη οικονομία και κατά 
τα φαινόμενα, τα ορυκτά είναι αυτά 
που θα συνεχίσουν να σηκώνουν το 
βάρος της οικονομικής ανάκαμψης 
αν και όποτε έλθει. Βέβαια επειδή 
βρισκόμαστε άτυπα σε προεκλογι-
κή εκστρατεία, δεν αποκλείεται να 
αφήσει η κυβέρνηση το jobkeeper 
να λήξει και μετά από ένα χρονικό 
διάστημα, να ανακοινώσει ένα νέο 
πρόγραμμα βοηθείας και να κατα-
φύγει σε εκλογές.


