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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο Φωκίονας Βούρος έξω από τα παλιά γραφεία του Ρήγα Φεραίου στο Addison Rd. Μνήμες από την περίπλοκη ιστορία της 
ελληνικής αριστεράς στην Αυστραλία.

Εμπορικός πόλεμος Κίνας-Αυστραλίας: Σειρά έχουν τα κεράσια;

Τ
α πολύ δημοφιλή κεράσια 
της Αυστραλίας κρίθηκαν 
ως «κατώτερα» στη γεύση 
και στην ποιότητα από τα 

κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. 
Οι Global Times αυτή την εβδομά-
δα τόνισαν ότι το μερίδιο της Αυ-
στραλίας στα κεράσια στην κινεζική 
αγορά έχει μειωθεί, καθώς οι αγο-
ραστές προτιμούν τα χιλιανά φρού-
τα.
Τα σχόλια αυτά δημιούργησαν ανη-
συχίες στη χώρα μας ότι το προϊόν 
αυτό, υψηλής ποιότητας, θα μπο-
ρούσε να είναι το επόμενο που θα 
υποφέρει από τις εμπορικές εντά-
σεις μεταξύ Αυστραλίας και Κίνας 
– οι οποίες πέρυσι προκάλεσαν με-
γάλα προβλήματα στις βιομηχανίες 
θαλασσινών, κόκκινου κρασιού και 
βοείου κρέατος.
Η κριτική αυτή ήρθε μετά τις κατη-
γορίες του εκπροσώπου Εξωτερι-
κών Υποθέσεων της Κίνας Ζάο Λι-
τζιάν εναντίον της Αυστραλίας ότι 
πολιτικοποιεί το εμπόριο.
«Το μερίδιο των αυστραλιανών κε-
ρασιών στην κινεζική αγορά […] 
έχει μειωθεί λόγω της κατώτερης 
ποιότητας του προϊόντος» φαίνεται 
να δήλωσαν Κινέζοι φρουτέμπο-
ροι στους Global Times. «Η γεύση 
και η ποιότητα των αυστραλιανών 
κερασιών δεν είναι τόσο καλή όσο 
ήταν κάποτε. Τα κεράσια της Χιλής 
έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην 

κινεζική αγορά, με καλύτερη ποιό-
τητα και χαμηλότερη τιμή».
Οι εξαγωγές κερασιών της Αυστρα-
λίας άξιζαν σχεδόν 80 εκατομμύρια 
δολάρια το 2019, όταν οι καλλιερ-
γητές έστειλαν περίπου το 30 τοις 
εκατό ή 1.593 τόνους κερασιών 
στην Κίνα.
Ο καθηγητής οικονομικών του 
Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυ-
στραλίας, Yixiao Zhou, δήλωσε ότι 
τα κεράσια θεωρούνται πολυτελές 
φαγητό στην Κίνα. «Αν οι άνθρω-
ποι πάνε να επισκεφθούν τους συγ-
γενείς τους, θα πάρουν μαζί τους 
ένα κουτί με κεράσια που θεωρεί-
ται πολύ καλό, υψηλής ποιότητας 

δώρο» είπε. «Αν μπορείτε να φάτε 
κεράσια, θεωρείται ότι έχετε μια 
καλή ποιότητα ζωής».
Παρά το γεγονός ότι η Κίνα επέβα-
λε εμπορικές κυρώσεις σε μια σειρά 
αυστραλιανών προϊόντων το 2020, 
ο δρ Zhou είπε ότι δεν διατρέχουν 
κίνδυνο όλα τα προϊόντα πολυτε-
λείας, συμπεριλαμβανομένων των 
κερασιών.
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι Αυ-
στραλοί καλλιεργητές δεν πρέπει να 
εγκαταλείψουν εντελώς την κινεζι-
κή αγορά, διότι θα ήταν δύσκολο 
να αποκατασταθούν αυτά τα κανά-
λια εμπορικών συναλλαγών.
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