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Στοπ στο καρτέλ αλευροβιομηχάνων
βάζει η Kυβέρνηση, απειλώντας
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Στοπ στο καρτέλ των αλευροβιομηχάνων βάζει η κυβέρνηση,
αποτρέποντας την εκτόξευση της
τιμής των αλεύρων έως 30%, και
το ντόμινο ανατιμήσεων σε δεκάδες προϊόντα.Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Υπηρεσία Εποπτείας
Αγοράς αρχίζουν εξονυχιστικούς
ελέγχους απειλώντας με υψηλά
πρόστιμα και ασφαλιστικά μέτρα
όσες επιχειρήσεις θα αποδειχθεί ότι
έχουν εφαρμόσει εναρμονισμένες
πρακτικές αναφορικά με την τιμή

των αλεύρων.Τα παραπάνω επισήμανε μιλώντας στη “Μακεδονία” ο
υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκος
Μπόλαρης, ο οποίος έκανε λόγο για
συντονισμένη επικοινωνιακή επίθεση από πλευράς αλευροβιομηχάνων
τον Δεκαπενταύγουστο, με στόχο
την αύξηση της τιμής των αλεύρων.
Πρόσχημα των κερδοσκοπικών τάσεων αποτέλεσε η άνοδος της διεθνούς τιμής των σιτηρών εξαιτίας
της απαγόρευσης εξαγωγών από τη
Ρωσία και των βροχοπτώσεων σε
Ουγγαρία, Βουλγαρία και Καναδά.
“Μέσω των ανακοινώσεών τους
οι αλευροβιομηχανίες στην ουσία
έδιναν εντολή στα μέλη τους να
αυξήσουν τις τιμές, εφαρμόζοντας
πρακτικές καρτέλ και παραβαίνοντας
το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού”, ανέφερε ο κ. Μπόλαρης. Οι
εν λόγω ανακοινώσεις κινητοποίησαν το υπουργείο, το οποίο με τη
σειρά του κινητοποίησε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς
να πραγματοποιήσει κοστολογικούς
και αγορανομικούς ελέγχους.
Προ ημερών, εξάλλου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο
Οικονομίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων τριών μεγάλων εταιρειών
εισαγωγής σιτηρών σχετικά με την
αναστάτωση που προκλήθηκε από
ισχυρισμούς εμπλεκομένων στο φά-

σμα παραγωγής και εμπορίας δημητριακών προϊόντων για αυξήσεις
στις τιμές των αλεύρων. Στο πλαίσιο
της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε ότι, αν
και οι τιμές του σιταριού διεθνώς
αυξήθηκαν, ωστόσο δεν έφτασαν
στα επίπεδα του 2008.
Υψηλά πρόστιμα
Υψηλά πρόστιμα και ασφαλιστικά
μέτρα ενδέχεται να συνεπάγονται
για όσους παρανομούν οι έλεγχοι
που έχουν αρχίσει στην αγορά.
Την περασμένη Πέμπτη ο υφυπουργός ζήτησε εγγράφως από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού τη διερεύνηση ενδεχόμενων εναρμονισμένων
πρακτικών στην αναπροσαρμογή
τιμών αλεύρων, με τη σύσταση, αν
κρίνεται σκόπιμο, να γίνει χρήση του
άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 703/77 για
τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για
την αποτροπή άμεσα επικείμενου
κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης
στο δημόσιο συμφέρον.Ο κ. Μπόλαρης είπε επίσης πως έχουν εντοπιστεί και αγορανομικές παραβάσεις,
για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία και
αναμένονται οι αντίστοιχες εκθέσεις
των αρμοδίων υπηρεσιών.Εύλογα,
λοιπόν, το κλίμα έχει αρχίσει να
αποκλιμακώνεται, καθώς μάλιστα οι
σύνδεσμοι των αλευροβιομηχάνων
συνομολογούν πως δεν συντρέχει
λόγος αύξησης της τιμών των προϊόντων τους.
Έλεγχοι και στα αρτοποιεία

Αγορανομικούς και κοστολογικούς
ελέγχους και σε αρτοποιεία ξεκινάει
το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για να
διαπιστώσει αν υπάρχουν αυξήσεις
στην τιμή του ψωμιού. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες διαπιστώσουν
παραβιάσεις αγορανομικών διατάξεων θα επιβληθούν τα ανάλογα
πρόστιμα. Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του υπουργείου, η
σημερινή τιμή του ψωμιού στην
Ελλάδα εξακολουθεί να αντιστοιχεί
στα επίπεδα της τιμής του μαλακού
σιταριού κατά την επισιτιστική κρίση του 2008, που ήταν κατά πολύ
υψηλότερη της σημερινής.“Η σημερινή τιμή του ψωμιού και των αλεύρων διαμορφώθηκε στο απόγειο
της επισιτιστικής κρίσης του 2008.
Έκτοτε -αν και αποκλιμακώθηκε η
τιμή των μαλακών σιτηρών- δεν σημειώθηκε καμία μείωση. Αρτοποιοί
και αλευροβιομήχανοι, λοιπόν, βγάζουν πολλά περισσότερα σε σχέση
με τους παραγωγούς”, εξήγησε ο κ.
Μπόλαρης και υπογράμμισε ότι είναι
απολύτως αδικαιολόγητη η αύξηση
στις τιμές των αλεύρων, ενώ για το
ψωμί ανέφερε χαρακτηριστικά: “Ούτε ένα λεπτό αύξηση”.Στην Ελλάδα
το 60% του μαλακού σιταριού εισάγεται, ενώ το 40% προέρχεται
από την ελληνική παραγωγή.αμία
αύξηση, λεει η Μπατζελή.Το... αυτί
των αλευροβιομηχάνων τραβά και

η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή,
υπογραμμίζοντας ότι δεν δικαιολογείται αύξηση τιμών στα άλευρα και
στο ψωμί. Μάλιστα, καταβάλλονται
προσπάθειες η τιμή του ψωμιού να
επανέλθει στα επίπεδα του 2007,
ήτοι 20% χαμηλότερα σε σχέση
με σήμερα. Τα παραπάνω δήλωσε
η υπουργός μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που έγινε για το
πρόβλημα των σιτηρών με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς (παραγωγούς, μύλους, βιομηχάνους κτλ.)
Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η
ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε δυσλειτουργίας στην
πρωτογενή αγορά των σιτηρών αλλά και στην αλυσίδα εφοδιασμού
των προϊόντων του τομέα, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Η κ. Μπατζελή ανέφερε επίσης
ότι αρχίζει άμεσα η καταγραφή των
αποθεμάτων σιτηρών και συνεχίζονται οι έλεγχοι για την πάταξη της
κερδοσκοπίας.
Παράλληλα, εξήγγειλε:
- την ίδρυση οργανισμού σιτηρών,
- την ίδρυση διεπαγγελματικής
οργάνωσης σιτηρών,
- την υποχρεωτικότητα (με συμβόλαιο πώλησης των σιτηρών),
- τη στήριξη των παραγωγών μαλακού σίτου με αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα.

