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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Homemade Greek style 

BBQ για σουβλάκι και 
κοντοσούβλι 

µε ηλεκτρικό µοτέρ. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες τηλεφωνήστε 

0488 588 375

Μειωμένη η χειμερινή σοδειά 
της Αυστραλίας λόγω ξηρασίας
Η εθνική χειµερινή πα-

ραγωγή φυτικών προϊ-
όντων της Αυστραλίας 
θα είναι κατά περίπου 

20% χαµηλότερη από τον µέσο 
όρο των τελευταίων 20 ετών, 
καθώς οι αγρότες έχουν έρθει 
αντιµέτωποι µε την ξηρασία σε 
µεγάλα τµήµατα των ανατολι-
κών περιοχών της χώρας.
Η αρχή γεωργικών προβλέ-
ψεων της οµοσπονδιακής κυ-
βέρνησης δηµοσίευσε την τε-
λευταία της έκθεση σχετικά µε 
τις καλλιέργειες, η οποία προ-
βλέπει ότι η χειµερινή σοδειά 
θα είναι κατά 23% χαµηλότερη 
από πέρυσι.
Ο εκτελεστικός διευθυντής 
της ABARES, Steve Hatfield-
Dodds, δήλωσε ότι οι προο-
πτικές των χειµερινών καλλι-
εργειών επιδεινώθηκαν νωρίς 
την άνοιξη λόγω των καιρικών 
συνθηκών στις περισσότερες 
καλλιεργούµενες περιοχές.
«Ενώ η παραγωγή στη Νέα 
Νότια Ουαλία και στο Κου-
ίνσλαντ προβλέπεται ότι θα 
είναι η χαµηλότερη εδώ και 
πάνω από 20 χρόνια, αναµέ-
νουµε ότι η εθνική παραγωγή 
θα είναι σηµαντικά υψηλότερη 
από ό,τι κατά τις περιόδους 
ξηρασίας των ετών 2002/03 
και 2006/07» δήλωσε ο Dr 
Hatfield-Dodds.
Είπε ότι οι έντονες βροχοπτώ-
σεις του Οκτωβρίου βοήθησαν 
τις καλλιεργητικές προοπτικές 
στη ΝΝΟ, στη νότια Wimmera 

της Βικτώριας, στη νότια Νό-
τια Αυστραλία και στη ∆υτική 
Αυστραλία. «Ωστόσο, οι βρο-
χοπτώσεις σε άλλες περιοχές 
ήρθαν πολύ αργά για να επω-
φεληθούν οι χειµερινές καλλι-
έργειες» δήλωσε.
Η ∆Α αναµένεται ότι θα αντι-
προσωπεύει το 56% της 
εθνικής παραγωγής φυτικών 
προϊόντων το 2018/19, σε 
σύγκριση µε τον µέσο όρο του 
36% που σηµείωνε την εικο-
σαετία µέχρι το 2017/18.
Κάποιοι καλωσορίζουν τις όψι-
µες ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις 
στη ΝΝΟ και το Κουίνσλαντ, 
θεωρώντας ότι βοήθησαν κατά 
τη σπορά των θερινών καλλι-
εργειών.
Ο Dr Hatfield-Dodds δήλωσε 
ότι το Μετεωρολογικό Γραφείο 
δεν έχει προβλέψει έντονη 

τάση καλοκαιρινών βροχοπτώ-
σεων στις καλλιεργούµενες πε-
ριοχές της ΝΝΟ είτε πάνω είτε 
κάτω από τον µέσο τους όρο.
«Οι προοπτικές για τις καλο-
καιρινές καλλιέργειες θα εξαρ-
τηθούν σε µεγάλο βαθµό από 
τις επαρκείς και έγκαιρες βρο-
χοπτώσεις, λόγω των χαµηλών 
επιπέδων υγρασίας του εδά-
φους σε ορισµένες περιοχές» 
δήλωσε ο Dr Hatfield-Dodds.
Η πρόβλεψη για τις µεγαλύτε-
ρες παραγωγές του 2017/18 
είναι: Σιτάρι – περίπου 17 εκα-
τοµµύρια τόνοι, 20% κάτω˙ 
κριθάρι – περίπου 7,3 εκα-
τοµµύρια τόνοι, 18% κάτω˙ 
Canola – περίπου 2,2 εκατοµ-
µύρια τόνοι, 39% κάτω˙ συ-
νολική παραγωγή – περίπου 
29,2 εκατοµµύρια τόνοι, 23% 
κάτω.

Συνεχίζει να διατηρεί 
χαµηλά τα επιτόκια η 
Αποθεµατική Τράπεζα
Σε µια κίνηση που αρχίζει να θυµίζει τη 
«Μέρα της Μαρµότας», η Αποθεµατική Τρά-
πεζα της Αυστραλίας (RBA) αναµένεται να 
κρατήσει το επίσηµο επιτόκιο µετρητών στο 
χαµηλό ρεκόρ για 28ο συνεχή µήνα.

Το διοικητικό συµβούλιο της κεντρικής τρά-
πεζας συνεδριάζει σήµερα, και οι οικονοµο-
λόγοι αναµένουν ότι θα διατηρήσει το επιτό-
κιο στο 1,5% και σε αυτή τη συνεδρίαση, του 
∆εκεµβρίου.

Το επιτόκιο, το οποίο αντανακλά τι χρεώνει 
η κεντρική τράπεζα στις εµπορικές τράπεζες 
για τα δάνεια µίας ηµέρας και επηρεάζει όλα 
τα άλλα επιτόκια, µειώθηκε τελευταία φορά 
τον Αύγουστο του 2016 και δεν έχει αυξηθεί 
από τον Νοέµβριο του 2010.

Η RBA σηµείωσε ότι τα πράγµατα δεν είναι 
πιθανό να αλλάξουν για κάποιο χρονικό δι-
άστηµα. Ωστόσο, ο διοικητής της τράπεζας 
Philip Lowe έχει αναφέρει ότι τελικά θα 
υπάρξει µια στροφή σε αυτή την πολιτική, 
καθώς η ανεργία συνεχίζει να µειώνεται και 
ο πληθωρισµός διατηρείται σύµφωνα µε 
τους στόχους.

«Εάν η οικονοµία συνεχίσει να κινείται 
όπως αναµένουµε, τότε σε κάποιο σηµείο 
θα είναι σκόπιµο να αυξήσουµε τα επιτόκια» 
είπε σε µια εκδήλωση στο Σίδνεϊ πριν από 
δύο εβδοµάδες. «Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο 
της βελτίωσης της οικονοµίας και της µεγα-
λύτερης αύξησης των εισοδηµάτων των νοι-
κοκυριών».




