ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4173

Ημερομ. Κατάθεσης:

23/3/2022

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: «Μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους από το υψηλό κόστος
στην τιμή του καλαμποκιού και τον κίνδυνο έλλειψής του στην αγορά»
Η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει, ανάμεσα σε άλλα,
ανακατατάξεις στις εμπορικές διόδους, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα
α’ υλών να είναι ελλειμματικά. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται ακόμη
περισσότερο, με τις αποφάσεις ορισμένων χωρών να διακόπτουν τις εξαγωγές
και το εμπόριο με άλλες χώρες.
Η κατάσταση αυτή επηρεάζει δυσμενώς και τη χώρα μας. Ανάμεσα στους
κλάδους που πλήττονται άμεσα, είναι ο πρωτογενής τομέας και πιο
συγκεκριμένα, ο κτηνοτροφικός κλάδος, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την
ανεπάρκεια καλαμποκιού, που αποτελεί ένα από τα απαραίτητα συστατικά για
την παραγωγή ζωοτροφών. Η ανεπάρκεια αυτή δημιουργεί αλυσιδωτή
αντίδραση στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος, καθώς ζώα που δεν
σιτίζονται δεν μπορούν να παράγουν.
Τα διαθέσιμα αποθέματα καλαμποκιού για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης
ζωοτροφών τείνουν να ακολουθούν μειωτική τάση και σε ορισμένες περιοχές,
όπως στην Κρήτη, ο κίνδυνος της εξάντλησής τους είναι προ των πυλών.
Παράλληλα, το κόστος των διαθέσιμων αποθεμάτων στην αγορά καλαμποκιού
έχει εκτιναχθεί σε τιμή πολλαπλάσια από αυτή που επικρατούσε προηγούμενες
χρονιές, οδηγώντας τους κτηνοτρόφους σε οικονομικό μαρασμό και
αντιμέτωπους με τον κίνδυνο να μην μπορούν να σιτίσουν τα ζώα τους.
Ταυτόχρονα, τα εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών απειλούνται με λουκέτο
από την έλλειψη του καλαμποκιού, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά
συστατικά παραγωγής ζωοτροφών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι απαιτούνται θεσμικές
αλλαγές για τη στήριξη της κτηνοτροφίας με την παραγωγή εγχώριων
ζωοτροφών και την ένταξη της παραγωγής καλαμποκιού στη συνδεδεμένη
ενίσχυση.
Πέρα από τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναγκαία μέτρα, υπό τις
παρούσες συνθήκες, απαιτείται άμεση ενίσχυση των κτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία σε ζωοτροφές για
την αποφυγή δυνητικά μιας επισιτιστικής κρίσης.
Επειδή, το κόστος προμήθειας καλαμποκιού αλλά και γενικώς των ζωοτροφών
έχει εκτιναχθεί στα ύψη,
Επειδή, οι εναπομείνασες ποσότητες καλαμποκιού είναι ανεπαρκείς και οι
επιπτώσεις της έλλειψής του θα οδηγήσουν αλυσιδωτά στην αδυναμία σίτισης
των ζώων και κατά συνέπεια σε διατροφική έλλειψη σε κρέας, γάλα, τυρί,
γιαούρτι και λοιπά κτηνοτροφικά προϊόντα,
Επειδή, οι συνέπειες της έλλειψης σε καλαμπόκι είναι ορατές σε όλο το φάσμα
της παραγωγικής αλυσίδας και θα επηρεάσει όχι μόνο τον κτηνοτροφικό κόσμο
της χώρας αλλά και τον μεταποιητικό κλάδο των κτηνοτροφικών προϊόντων,
Επειδή, ιδιαίτερα για τις κτηνοτροφικές μονάδες των νησιών στο συνολικό
κόστος της προμήθειας καλαμποκιού προστίθεται και το μεγαλύτερο κόστος
μεταφοράς του,
Επειδή, δεν είναι γνωστό το πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στις
εισαγωγές καλαμποκιού,
Επειδή, κινδυνεύει άμεσα η επισιτιστική επάρκεια της χώρας και η βιωσιμότητα
των ελληνικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να εξασφαλίσει την
ομαλή προμήθεια καλαμποκιού, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα
η διαδικασία παραγωγής ζωοτροφών και να διασφαλιστεί η σίτιση
των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων;
2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ανακουφίσει τους
κτηνοτρόφους λόγω της εκρηκτικής αύξησης στις τιμές του
καλαμποκιού και να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας
στην αγορά ζωοτροφών που καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι;
3. Προτίθεται να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή καλαμποκιού, ώστε
να μπορεί η χώρα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της;
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