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1. INDLEDNING afhjælpe den fødevaremangel, som modtagerlandet lider
under, og som Fællesskabet ønsker at afhælpe.

Fællesskabets fødevarehjælp Målsætninger og
principper

1.1. Fællesskabets »traditionelle« fødevarehjælp, tager
sigte på situationer, hvor fødevaremangelen ikke er akut,
og hvor der samtidig findes en tilstrækkeligt udviklet
pengeøkonomi. Formålene med denne form for fødevare¬
hjælp er ifølge Rådets forordninger (EØF) nr. 2750/75 og
nr. 3331/82 afhenholdsvis 29. oktober 1975 og 3. december
1982 (') om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp navnlig, »at forbedre ernærings-
niveauet i modtagerbefolkningen« og »at bidrage til en
hatmonisk økonomisk og social udvikling i modtagerlan¬
dene«. Artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3331/82
indeholder følgende bestemmelse : »Ydelsen af fødevare¬
hjælp kan eventuelt være betinget af iværksættelse af
udviklingsprojekter, der løber over ét eller flere år, idet der
lægges særlig vægt på projekter, der skal fremme
fødevareproduktionen i modtagerlandene. I givet fald kan
hjælpen bidrage direkte til gennemførelsen af disse
projekter. Begge disse hensyn kan tilgodeses ved anvendelse
af de midler, der indkommer, når Fællesskabets fødevare¬
hjælp er bestemt til salg.«

1.2. Gennemførelsen af disse formål indebærer, at
fødevarehjælpen afsættes i modtagerlandene til priser, som
ikke virker forstyrrende for salget af tilsvarende inden¬
landske produkter. På denne måde mister de lokale
landbrugere ikke tilskyndelsen til selv at producere
fødevarer. Desuden skal salgsprovenuet fuldt ud anvendes
til udviklingsprojekter, som straks eller på længere sigt kan

(') Fodnoterne er samlet sidst i beretningen.

Særlige målsætninger for Flood-projektet

1.3. I slutningen af 1960'erne blev en del af EF's overskud
af mejeriprodukter stillet til rådighed for Indien gennem
Verdensfødevareprogrammet. Produkterne blev solgt til
offentlige mejerivirksomheder i Bombay, Calcutta, New
Delhi og Madras, og de blev derefter rekonstitueret ved
brug af lokalt produceret mælk. Salgsprovenuet skulle
anvendes til at udvikle, intensivere og omlægge produk¬
tions-, forarbejdnings- og distributionssystemet for mælk
til de fire store byområder. Dette projekt, som benævntes
Flood-I-projektet, skulle efter planen have været afsluttet
henimod midten af 1975. Det fortsatte imidlertid indtil
1981, dvs. tre år ind i det tidstum, der var afsat til Flood Il-
projektet, som var påbegyndt i 1978. Selv om gennemførel¬
sen af Flood I stod på i dobbelt så lang tid som planlagt,
udgjorde udgifterne kun 23 % mere end forventet.
Udgifterne til forarbejdningsanlæg beløb sig dog til 54 % af
de samlede udgifter, dvs. dobbelt så meget som forudset.

1.4. Flood Il-projektet er en intensivering af Flood I, og
samtidig er projektet udvidet til at omfatte hele Indien.
Dette er blevet praktisk muligt ved hjælp af et lån fra Den
Internationale Sammenslutning for Økonomisk Udvikling
(IDA) Verdensbanken og direkte bistand fra EF. Efter at
have modtaget en anmodning fra den indiske regering
forelagde Kommissionen en meddelelse for Rådet med
henblik på, at Rådet i forbindelse med en beslutning om
tildeling af fødevarehjælp til Indien for 1978 skulle
anerkende, at der var behov for at give hele Flood Il-
projektet den kontinuitet, som var nødvendig for at
gennemføre projektets målsætning. Efter at have indhentet
en udtalelse fra Europa-Parlamentet besluttede Rådet i
april 1978 at yde den fødevarehjælp, Indien havde anmodet
om, og forpligtede sig samtidig til hvert år at fortsætte
leverancerne, indtil Flood Il-projektet udløber. Oprindelig
skulle projektet være afsluttet i 1985, men ved successive
beslutninger er det i sidste instans blevet forlænget til 1987.

Nr. C 31/2 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 2.

3. Planlægning, kontrol og opfølgning

4. Konklusioner

BILAG : Arnend-kooperativmodellens opbygning

Kommissionens svar

3.1 -

4.1 -

Side

15

16

-3.7

-4.5

17

1. INDLEDNING afhjælpe den fødevaremangel, som modtagerlandet lider
under, og som Fællesskabet ønsker at afhælpe.

Fællesskabets fødevarehjælp Målsætninger og
principper

1.1. Fællesskabets »traditionelle« fødevarehjælp, tager
sigte på situationer, hvor fødevaremangelen ikke er akut,
og hvor der samtidig findes en tilstrækkeligt udviklet
pengeøkonomi. Formålene med denne form for fødevare¬
hjælp er ifølge Rådets forordninger (EØF) nr. 2750/75 og
nr. 3331/82 afhenholdsvis 29. oktober 1975 og 3. december
1982 (') om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp navnlig, »at forbedre ernærings-
niveauet i modtagerbefolkningen« og »at bidrage til en
hatmonisk økonomisk og social udvikling i modtagerlan¬
dene«. Artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3331/82
indeholder følgende bestemmelse : »Ydelsen af fødevare¬
hjælp kan eventuelt være betinget af iværksættelse af
udviklingsprojekter, der løber over ét eller flere år, idet der
lægges særlig vægt på projekter, der skal fremme
fødevareproduktionen i modtagerlandene. I givet fald kan
hjælpen bidrage direkte til gennemførelsen af disse
projekter. Begge disse hensyn kan tilgodeses ved anvendelse
af de midler, der indkommer, når Fællesskabets fødevare¬
hjælp er bestemt til salg.«

1.2. Gennemførelsen af disse formål indebærer, at
fødevarehjælpen afsættes i modtagerlandene til priser, som
ikke virker forstyrrende for salget af tilsvarende inden¬
landske produkter. På denne måde mister de lokale
landbrugere ikke tilskyndelsen til selv at producere
fødevarer. Desuden skal salgsprovenuet fuldt ud anvendes
til udviklingsprojekter, som straks eller på længere sigt kan

(') Fodnoterne er samlet sidst i beretningen.

Særlige målsætninger for Flood-projektet

1.3. I slutningen af 1960'erne blev en del af EF's overskud
af mejeriprodukter stillet til rådighed for Indien gennem
Verdensfødevareprogrammet. Produkterne blev solgt til
offentlige mejerivirksomheder i Bombay, Calcutta, New
Delhi og Madras, og de blev derefter rekonstitueret ved
brug af lokalt produceret mælk. Salgsprovenuet skulle
anvendes til at udvikle, intensivere og omlægge produk¬
tions-, forarbejdnings- og distributionssystemet for mælk
til de fire store byområder. Dette projekt, som benævntes
Flood-I-projektet, skulle efter planen have været afsluttet
henimod midten af 1975. Det fortsatte imidlertid indtil
1981, dvs. tre år ind i det tidstum, der var afsat til Flood Il-
projektet, som var påbegyndt i 1978. Selv om gennemførel¬
sen af Flood I stod på i dobbelt så lang tid som planlagt,
udgjorde udgifterne kun 23 % mere end forventet.
Udgifterne til forarbejdningsanlæg beløb sig dog til 54 % af
de samlede udgifter, dvs. dobbelt så meget som forudset.

1.4. Flood Il-projektet er en intensivering af Flood I, og
samtidig er projektet udvidet til at omfatte hele Indien.
Dette er blevet praktisk muligt ved hjælp af et lån fra Den
Internationale Sammenslutning for Økonomisk Udvikling
(IDA) Verdensbanken og direkte bistand fra EF. Efter at
have modtaget en anmodning fra den indiske regering
forelagde Kommissionen en meddelelse for Rådet med
henblik på, at Rådet i forbindelse med en beslutning om
tildeling af fødevarehjælp til Indien for 1978 skulle
anerkende, at der var behov for at give hele Flood Il-
projektet den kontinuitet, som var nødvendig for at
gennemføre projektets målsætning. Efter at have indhentet
en udtalelse fra Europa-Parlamentet besluttede Rådet i
april 1978 at yde den fødevarehjælp, Indien havde anmodet
om, og forpligtede sig samtidig til hvert år at fortsætte
leverancerne, indtil Flood Il-projektet udløber. Oprindelig
skulle projektet være afsluttet i 1985, men ved successive
beslutninger er det i sidste instans blevet forlænget til 1987.



4. 2. De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 31/3

Derved påtog Fællesskabet sig ud over at opfylde den
generelle målsætning for Fællesskabets fødevarehjælp at
opfylde den særlige målsætning for Flood Il-projektet, der
for så vidt angår de vigtigste punkter var anført til
orientering for Fællesskabet i den ovennævnte meddelelse :

den har sit hjemsted. I årene frem til 1965 havde dette
kooperativ haft så stor succes, at der i Anand blev oprettet
et »National Dairy Development Board« (NDDB) under
forsæde af kooperativets generaldirektør med det formål at
tilskynde til udbredelse af denne kooperativmodel.

(a) at forbedre levevilkårene for ti millioner mælkeprodu¬
centfamilier ved at øge den kooperative mælkeindustris
forarbejdningskapacitet på 6,36 mio 1 mælk pr. dag til
13 mio 1 mælk pr. dag;

(b) at skabe et distributionsnet for mælk, som skal dække
142 byer hver med over 100 000 indbyggere ;

(c) at oprette den nødvendige infrastruktur til gennemfø¬
relse afprogrammerne for fremme af mælkeproduktio¬
nen, såsom kunstig befrugtning, produktion af vacci¬
ner, fremstilling af foderblandinger, osv. ;

(d) at nå frem til en ud fra et ernæringssynspunkt korrekt
sammensat fødevareration ved at bringe det daglige
forbrug af mælk pr. indbygger op på 180 g.

1.8. Et »Indian Dairy Corporation« (IDC), som ejes af
den indiske stat, blev oprettet i samme region i 1970 med
henblik på at fremme og finansiere udviklingen af
mælkeproduktionen. Dette selskab fik til opgave at forestå
salget af mejeriprodukter leveret som et led i hjælpen, at
anvende salgsprovenuet i forbindelse med Flood-projektet
og at forvalte en pulje af importerede og lokalt producerede
mejeriprodukter til fremstilling af rekonstitueret mælk.
Selskabet varetager endvidere engros-leverancer af mejeri¬
maskiner samt import og eksport af malkekvæg. Selskabet
har den samme formand, der kommer fra »Anand«-
kooperativet, og den samme bestyrelse som NDDB som
siden 1965 i talrige tilfælde har ydet faglig bistand og
betragtes i almindelighed sammen med denne organisation
som ansvarlig for projektet. I de indiske delstater og
unionsterritorier er det de eksisterende eller nyoprettede
sammenslutninger af mælkeproducentkooperativer, der
iværksætter aktionerne under Flood II.

1.5. Fællesskabets fødevarehjælp har taget sigte på at
bidrage til en udvidelse af markedet for mælk og
mejeriprodukter og således at tilskynde til en vækst i den
lokale produktion, som eftethånden skal erstatte levneds-
middelleverancerne under fællesskabshjælpen. Det var
forudset, at der efter den 31. marts 1984 ikke længere ville
være behov for mejeriprodukter fra Fællesskabet.

1.6. I den brede offentlighed tillagdes Flood-projektet
andre endnu mere ambitiøse målsætninger : i praksis at give
de dårligst stillede landbrugere et betydeligt supplement af
midler og at give den fattigste del af den indiske befolkning
regelmæssig adgang til forbrug af mejeriprodukter. Retten
har dog uanset offentlighedens syn på Flood-projektet
foretaget en evaluering af de opnåede resultater udelukken¬
de på baggrund af de generelle målsætninger for Fællesska¬
bets fødevarehjælp og de særlige målsætninger på mellem¬
lang sigt for Flood Il-projektet.

Informationskilder

1.9. Officielle statistikker vedrørende mejeriindustrien i
Indien er sjældne og lidet pålidelige. Der forefindes ikke
sikre oplysninger, på grundlag af hvilke udsving i
produktionen og forbruget af mælk kan måles. Oplys¬
ninger fra uafhængige kilder om den organiserede mejeri¬
sektor er begrænsede, og den ikke organiserede sektor, der
er langt større, er et næsten totalt mysterium hvad angår
mælkeproduktionen, malkekvægbestandens produktivitet
og fremstillingen af mejeriprodukter. Alle, der ønsker at
foretage evalueringer (VFP/FAO De Forenede Natio¬
ners Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation -, Verdens¬
banken -/IDA, EØF eller selv den indiske regering) støder
på vanskeligheder i forbindelse med sammenligning af
oplysninger fra IDC/NDDB med pålidelige oplysninger fra
uafhængige kilder. Retten har anvendt de mest forskellige
og mindst. omstridte informationskilder for at begrænse
den usikkerhed, som visse af dem er behæftet med, samt
resultaterne af sine egne undersøgelser (især prisundersø¬
gelser), der er foretaget på stedet.

Kopiering af »Anand«-modellen

1.7. Det var hensigten med Flood-projektet i hele Indien
at kopiere den model, der er beskrevet i bilaget:
mælkeproducentkooperativet »Anand«, der er grundlagt i
1946, og som er opkaldt efter den by i staten Gujarat, hvor

1.10. IDC's og NDDB's regnskaber revideres af interne
revisorer på stedet, som er udnævnt af Den Indiske
Republiks revisionsret (General Comptroller). Der er i
Flood II fastlagt visse nærmere retningslinjer for kontrol
med foreninger og sammenslutninger af mælkekooperati¬
ver, men i de fleste af delstaterne følges de ikke.

1.11. Beløbene i rupier i denne beretning er udtrykt i
»crorer« (1 crore = 10 mio). Selv om der har været udsving
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i vekselkurserne, svarer 10 mio rupier (1 CR IR) for den
pågældende periode til ca. 1 mio ECU.

2. OPRINDELSE OG ANVENDELSE AF
MIDLERNE UNDER FLOOD II-PROJEKTET

2.2. En væsentlig del af de bevillinger, der er tildelt i de to
faser af Flood-projektet er overført til kooperative
organisationer i de forskellige delstater og unionsterritorier
i form af tilbagebetalingspligtige lån, således at IDC
eftethånden råder over betydelige midler, der kan genan¬
vendes. Af pkt. 2.3 i tabel 1 fremgår det, at IDC til Flood II
har modtaget et samlet beløb på 67 CR IR i tilbagebeta¬
linger og renter af lån hidrørende fra Flood I.

Samlede midler

Midler fra Fællesskabets fødevarehjælp

2.1. Tabel 1 er et sammendrag af oplysningerne i IDC's
regnskabsoversigter. Da provenuet af EØF's fødevarehjælp
til Flood II kræver mere detaljerede bemærkninger,
redegøres der først for finansieringen via andre kilder.
Tabel 1 vedrører en bevilling fra IDA under Verdensban¬
ken til Flood II, som er stillet til rådighed for IDC af den
indiske regering i form af et lån. Da langt fra alle
counterpart-midler hidrørende fra salg af gavebistand fra
Fællesskabet er opbrugt (se pkt. 2.9), har det været muligt
for IDC uden lånoptagelse at forudfinansiere aktioner
dækket af IDA-bevillingen, der kan frigøres i takt med
afholdelsen af udgifter.

2.3. Hovedparten af de midler, der er nødvendige til
gennemførelse af Flood Il-projektet, skulle tilvejebringes
ved salg på det indiske marked af den fødevarehjælp, som
Fællesskabet yder. Værdien til verdensmarkedsprisen af de
tildelte mængder fremgår af tabel 2.

2.4. Hvad angår kvaliteten af de leverede varer, er der,
bortset fra et tilfælde, hvor Indien i 1982 modtog 5 000 t
skummetmælkspulver, der var ældre end fastsat i leverings¬
aftalen (7-8 måneder i stedet for 6), ikke registeret større
afvigelser mellem kvaliteten af den hjælp, der var stillet i
udsigt, og den, der blev stillet til rådighed for Indien. At det
forholder sig sådan, kan først og fremmest forklares med,

Tabel 1 Flood II: finansieringskilder og anvendelse af midlerne

Indtajgtsoverskud

Banksaldi pr. 30. 11. 1985

Difference (4)

(Crores af rupier)

Indtægter

1. Hidrørende fra EØF's fødevarehjælp til Flood II
1.1. Counterpartværdi (fast)
1.2. Overskud i pulje-reserven pr. 31. 3. 1985 (2)

1.3. Renter af bankindskud

2. Andre kildet
2.1. IDA-lån (via den indiske regering)
2.2. Tilskud fra den indiske regering
2.3. Tilbagebetaling af Flood I-lån (38) og renter (29)

. Anslåede samlede indtægter

Udgifter

3.1. Udgifter til projekter (3)

3.2. Nettoudgifter til andre af den indiske regerings projekter

Overslag
juni

1985 (')

240

173

72

485

485

Opgørelse
november

1985

261
89
87

109 .

4
67

325
13

437

180.

617

338

279

239

40

(') I en note fra Kommissionen, KOM(77) 541 endelig udg., anføres for EØF 270 mio USD, for IDA 200 mio USD og for ikke anvendte belob under Flood 1 80 mio
USD.

(2) Seneste disponible oplysninger.
(3) Gennemgået i tabel 2 og 3. .. ..,..·;
(4) Hovedsagelig IDC-forskud og -lån.
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redegøres der først for finansieringen via andre kilder.
Tabel 1 vedrører en bevilling fra IDA under Verdensban¬
ken til Flood II, som er stillet til rådighed for IDC af den
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afvigelser mellem kvaliteten af den hjælp, der var stillet i
udsigt, og den, der blev stillet til rådighed for Indien. At det
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Difference (4)

(Crores af rupier)
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1. Hidrørende fra EØF's fødevarehjælp til Flood II
1.1. Counterpartværdi (fast)
1.2. Overskud i pulje-reserven pr. 31. 3. 1985 (2)

1.3. Renter af bankindskud

2. Andre kildet
2.1. IDA-lån (via den indiske regering)
2.2. Tilskud fra den indiske regering
2.3. Tilbagebetaling af Flood I-lån (38) og renter (29)

. Anslåede samlede indtægter

Udgifter

3.1. Udgifter til projekter (3)
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(') I en note fra Kommissionen, KOM(77) 541 endelig udg., anføres for EØF 270 mio USD, for IDA 200 mio USD og for ikke anvendte belob under Flood 1 80 mio
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Tabel 2 ; Fællesskabshjælpen til verdensmarkedsprisen

. Ar .

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

lait

' Mængder (1 000 t)

Skummet¬
mælkspulver

31000
31000
31000
36 000
31000
35 000
27 000
20 000 f

242 000

Butteroil

12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
11200
7 000
5 000

86 700

Vegetabilsk
olie

500
1000

1500

Værdi til
verdensmarkedsprisen
(inklusive transport)

(1 000 ECU)

30 394
33 429
36 090
72 325
64 624
64 140
52 757
35 905

389 664

at hjælpen stilles til rådighed for Indien på fob-stadiet.
Indien overtager således varerne i en fællesskabshavn, er
ansvarlige for transporten af hjælpen, og har derfor
interesse i at føre tilsyn med transporten og selv kontrollere
varernes kvalitet inden afskibningen. Med henblik herpå
har en sagkyndig fra IDC/NDDB i Bruxelles fået til opgave
at føre tilsyn i Europa med kvaliteten af den leverede hjælp.
Indien har siden da aldrig haft grund til at klage over større
kvalitetsproblemer.

2.5. Pkt. 1.1 'itabell viser værdien af fællesskabshjælpen,
nemlig 261 CR IR, som er det beløb de indiske myndighe¬
der anerkender skal investeres i Flood-projektet. De indiske
myndigheder har på de modtagne og solgte mængder
anvendt en fast værdi, som stiltiende er accepteret af
Kommissionen. Denne faste værdi, der blev fastlagt i 1978
til en pris i nærheden af verdensmarkedsprisen, har på
grund af inflationen efterhånden fjernet sig fra denne og
svarer i dag slet ikke til de priser, der gælder på det indiske
marked. For så vidt angår det regnskabsmæssige overskud
på 89 CR IR, som Retten har opført under afsætnings-
puljereserven, ønsker Retten at henlede opmærksomheden
på, at det faktiske provenu ved salget af Fællesskabets
fødevarehjælp har været på mindst 350 CR IR og måske
endnu mere, for så vidt som det fremgår af de oplysninger,
Retten har indhentet, at salgspriserne er dobbelt så høje
som . den førnævnte faste værdi. Puljereserven er en
forøgelse af de likvide midler ud over de midler, der i øvrigt
skyldes, at de beløb, som de indiske myndigheder faktisk
anerkender skal anvendes til Flood-projektet, ikke anven¬
des umiddelbart (se pkt. 2.9).

2.6. Den anerkendte counterpartværdi ligger under alle
omstændigheder langt under »de priser, der normalt
handles til ... for produkter af tilsvarende kvalitet«, som det
hedder i »de almindelige standardbetingelser« i de årlige
leveringsaftaler, der er undertegnet af den indiske regering.
Priserne på det lokale marked er ca. tre gange højere end
den faste værdi, og hvis den distribuerede fællesskabshjælp
var blevet opgjort til købspriserne for de lokalt producere

de varer, ville den have kostet staternes kooperativsam¬
menslutninger ca. 650 CR IR. Det står klart, at de indiske
myndigheder har udnyttet Fællesskabets gavebistand til at
forsyne mejerierne med i realiteten subventionerede
produkter til lave priser, hvorved de har medvirket til at
sænke salgspriserne i et vist omfang og således har presset
priserne på de lokalt producerede produkter nedad.

2.7. Hvis Fællesskabets principper for counterpart-
midler var blevet anvendt, ville det have betydet, at
produkterne for at undgå enhver risiko for forstyrrelse af
det indiske hjemmemarked skulle have været solgt til
priserne på dette marked, og at samtlige indtægter herfra
skulle have været krediteret counterpart-kontoen. Dermed
ville det have været et beløb på 650 CR IR, som skulle have
været investeret i Flood-projektet i form af tilskud fra
Fællesskabet.

2.8. Selv om der medio 1985 i de oprindelige overslag var
afsat 485 CR IR til projektet, udgjorde de samlede udgifter
hertil pr. 30. november 1985 kun 325 CR IR, hvoraf 153 var
midler til aktioner, der skulle finansieres af IDC og den
indiske regering, og 67 midler, der oprindelig var tildelt
Flood I, og som kunne genanvendes. Der resterede således
kun 105 CR IR, som skulle finansieres via provenuet fra
salget af fællesskabshjælpen, dvs. 40 % af den faste værdi
af de mængder, der var solgt af IDC.

2.9. Da der via fællesskabshjælpen er skabt midler langt
hurtigere, end de er blevet opbrugt, har IDC kunnet
akkumulere meget betydelige banksaldi, som har givet et
samlet renteafkast på 87 CR IR (pkt. 1.3 i tabel 1). Hele
dette beløb kan henføres til fællesskabsfinansiering,
eftersom der for udgifter finansieret af IDA og den indiske
regering ikke finder nogen forskudsbetaling sted, men
derimod refusion af afholdte udgifter. Det synes således at
stå klart, at salget af fællesskabshjælpen har medført
akkumulering af meget betydelige beløb (150-200 mio ECU
under Flood U's anvendelsesperiode), som ikke umiddel¬
bart er blevet anvendt til udviklingsformål.
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at hjælpen stilles til rådighed for Indien på fob-stadiet.
Indien overtager således varerne i en fællesskabshavn, er
ansvarlige for transporten af hjælpen, og har derfor
interesse i at føre tilsyn med transporten og selv kontrollere
varernes kvalitet inden afskibningen. Med henblik herpå
har en sagkyndig fra IDC/NDDB i Bruxelles fået til opgave
at føre tilsyn i Europa med kvaliteten af den leverede hjælp.
Indien har siden da aldrig haft grund til at klage over større
kvalitetsproblemer.

2.5. Pkt. 1.1 'itabell viser værdien af fællesskabshjælpen,
nemlig 261 CR IR, som er det beløb de indiske myndighe¬
der anerkender skal investeres i Flood-projektet. De indiske
myndigheder har på de modtagne og solgte mængder
anvendt en fast værdi, som stiltiende er accepteret af
Kommissionen. Denne faste værdi, der blev fastlagt i 1978
til en pris i nærheden af verdensmarkedsprisen, har på
grund af inflationen efterhånden fjernet sig fra denne og
svarer i dag slet ikke til de priser, der gælder på det indiske
marked. For så vidt angår det regnskabsmæssige overskud
på 89 CR IR, som Retten har opført under afsætnings-
puljereserven, ønsker Retten at henlede opmærksomheden
på, at det faktiske provenu ved salget af Fællesskabets
fødevarehjælp har været på mindst 350 CR IR og måske
endnu mere, for så vidt som det fremgår af de oplysninger,
Retten har indhentet, at salgspriserne er dobbelt så høje
som . den førnævnte faste værdi. Puljereserven er en
forøgelse af de likvide midler ud over de midler, der i øvrigt
skyldes, at de beløb, som de indiske myndigheder faktisk
anerkender skal anvendes til Flood-projektet, ikke anven¬
des umiddelbart (se pkt. 2.9).

2.6. Den anerkendte counterpartværdi ligger under alle
omstændigheder langt under »de priser, der normalt
handles til ... for produkter af tilsvarende kvalitet«, som det
hedder i »de almindelige standardbetingelser« i de årlige
leveringsaftaler, der er undertegnet af den indiske regering.
Priserne på det lokale marked er ca. tre gange højere end
den faste værdi, og hvis den distribuerede fællesskabshjælp
var blevet opgjort til købspriserne for de lokalt producere

de varer, ville den have kostet staternes kooperativsam¬
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myndigheder har udnyttet Fællesskabets gavebistand til at
forsyne mejerierne med i realiteten subventionerede
produkter til lave priser, hvorved de har medvirket til at
sænke salgspriserne i et vist omfang og således har presset
priserne på de lokalt producerede produkter nedad.

2.7. Hvis Fællesskabets principper for counterpart-
midler var blevet anvendt, ville det have betydet, at
produkterne for at undgå enhver risiko for forstyrrelse af
det indiske hjemmemarked skulle have været solgt til
priserne på dette marked, og at samtlige indtægter herfra
skulle have været krediteret counterpart-kontoen. Dermed
ville det have været et beløb på 650 CR IR, som skulle have
været investeret i Flood-projektet i form af tilskud fra
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2.8. Selv om der medio 1985 i de oprindelige overslag var
afsat 485 CR IR til projektet, udgjorde de samlede udgifter
hertil pr. 30. november 1985 kun 325 CR IR, hvoraf 153 var
midler til aktioner, der skulle finansieres af IDC og den
indiske regering, og 67 midler, der oprindelig var tildelt
Flood I, og som kunne genanvendes. Der resterede således
kun 105 CR IR, som skulle finansieres via provenuet fra
salget af fællesskabshjælpen, dvs. 40 % af den faste værdi
af de mængder, der var solgt af IDC.

2.9. Da der via fællesskabshjælpen er skabt midler langt
hurtigere, end de er blevet opbrugt, har IDC kunnet
akkumulere meget betydelige banksaldi, som har givet et
samlet renteafkast på 87 CR IR (pkt. 1.3 i tabel 1). Hele
dette beløb kan henføres til fællesskabsfinansiering,
eftersom der for udgifter finansieret af IDA og den indiske
regering ikke finder nogen forskudsbetaling sted, men
derimod refusion af afholdte udgifter. Det synes således at
stå klart, at salget af fællesskabshjælpen har medført
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Udgifter efter Aktionstype Produktionsfremmende aktioner
(Jf. pkt. 8 i tabel 3).

2.10. Tabel3 indeholder en sammenholdelse af forudsete
og faktiske udgifter efter aktionstype. Som det var tilfældet
i forbindelse med Flood I er de faktiske udgifter koncentre¬
ret på forarbejdningskapaciteten.

Karakteristika for den indiske produktion

2.11. De fem typer aktioner, hvis gennemførelse vareta¬
ges af sammenslutningerne af mælkeproducentkooperati¬
ver i delstaterne eller unionsterritorierne, tegnede sig pr. 30.
november 1985 for 77 % af totalen. I 1984-85 tegnede
Gujarat sig for 32 % af indsamlingen og forarbejdningen af
mælk og for 33 % af det samlede mælkeforbrug. Produk¬
tionen af mælkepulver var endnu mere koncentreret, med
42 % af kapaciteten og 64 % afproduktionen i Gujarat. Pr.
31. januar 1985 tegnede Gujarat sig for en sjettedel af den
samlede kapacitet for samtlige projekter vedrørende
mejerier og pulvermælksfabrikker ; delstaten Gujarat har
en særlig tradition for mælkeproduktion og har dannet
forbillede for Flood-projektet. De andre delstater, hvor
Flood-projektet har undergået en rimelig hurtig udvikling,
er også områder med naturligt gunstige forhold for
mælkeproduktion eller områder, der ligger nær de store
forbrugscentre, f.eks. Madhya Pradesh og Punjab med
New Delhi, Maharashtra med Bombay og Tamil Nadu og
Andhra Pradesh med Madras. Derimod har Flood-
projektet kun undergået en meget langsom udvikling i
Vestbengalen, selv om storbyen Calcutta ligger i dette
område.

2.12. Den indiske befolkning, som udgør mere end 15 %
af verdens samlede befolkning, lever på 2,5 % af jordens
areal. Selv om Indien kun råder over 0,5 % af verdens
græsgange, er landet den tredjestørste mælkeproducent i
verden med ca. 6 % af verdensproduktionen og ca. 18 % af
verdens bestand af malkekvæg. Ved de fleste former for
høst anvendes trækdyr, og praktisk talt alle transporter af
produkter på landet foregår ved hjælp af oksekærrer,
hvorfor pukkeloksens hovedfunktion er at avle okser og
ikke at producere mælk til befolkningen. Det dyr, der
normalt anvendes til mælkeproduktion, er hunbøflen, der
producerer to gange mere mælk med et langt højere
fedtindhold, og hvis afkom af hankøn i virkeligheden kun
er egnet til at arbejde i rismarkerne. En skønsmæssig
opgørelse fra 1981 viste, at 54 mio køer producerede 42 %
af den indiske mælk, medens under halvt så mange
hunbøfler producerede 55 %. Der var imidlertid 73 mio
okser sammenholdt med kun 8 mio bøfler.

2.13. Halvdelen af landbrugerne har mindre end 1 ha
agerjord hver og tilsammen under 9 % af det samlede

ÄW

1

2
3

4
5
6

7
8

9
10

Tabel 3 Udgifter efter aktionstype -
pr. 30. november 1985

u u,- ï

Transport- og forarbejdningskapacitet (*)
Tjenesteydelser, leverancer og råstoffer til mælkeproduktion (*)
Markedsføring af mælk (*)
Støtte til landsbykooperativer
Planlægning, information, uddannelse og forskning (*)
Gennemførelse af projekter
Nationalt mælkedistributionsnet
Støtte til infrastruktur til sygdomskontrol og udvikling af mælkeproduk
tionen
Supplerende fødevareprogram
Centraldepot for mejeriudstyr (til aktion 2, 3 og 5)

lait

- Flood II

Forudsete
udgifter
1978-85

CR. IR.

150
109
54
65
18
27
35

26
3

. 487

%

31
22
11

13
4
6
7

5
1

100

30.

CR. IR.

151
39
26
15
19

8

18

24
(0,7)
24

325

Afholdte
udgifter pr.
november 1985

faktisk
total

46
12

8

5
6
3
6

7

7

100

>

forud¬
sete

aktioner

101
36
48
23

106
30
51

92
24

67

(*) Gennemførelsen af aktion 1-5 foreståes af de lokale sammenslutninger.
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(Jf. pkt. 8 i tabel 3).
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Tabel 3 Udgifter efter aktionstype -
pr. 30. november 1985

u u,- ï
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Tjenesteydelser, leverancer og råstoffer til mælkeproduktion (*)
Markedsføring af mælk (*)
Støtte til landsbykooperativer
Planlægning, information, uddannelse og forskning (*)
Gennemførelse af projekter
Nationalt mælkedistributionsnet
Støtte til infrastruktur til sygdomskontrol og udvikling af mælkeproduk
tionen
Supplerende fødevareprogram
Centraldepot for mejeriudstyr (til aktion 2, 3 og 5)

lait

- Flood II

Forudsete
udgifter
1978-85

CR. IR.
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109
54
65
18
27
35

26
3

. 487

%

31
22
11

13
4
6
7

5
1

100

30.

CR. IR.
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39
26
15
19

8

18

24
(0,7)
24

325

Afholdte
udgifter pr.
november 1985

faktisk
total

46
12

8

5
6
3
6

7

7

100

>

forud¬
sete

aktioner

101
36
48
23

106
30
51

92
24

67

(*) Gennemførelsen af aktion 1-5 foreståes af de lokale sammenslutninger.
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agerjordsareal. De 15 % landbrugere, der har over 4 ha
agerjord hver, ejer tilsammen 61 % af landbrugsjorden.
Fordelingen af kvægbestanden er lidt mindre skæv, end det
er tilfældet med jorden. Dog har »All India Rural Debt and
Investment Survey« fastslået, at de fattigste 20 % af
landbrugerne ejer mindre end 5 % af landets malkekvæg.
Ifølge IDC var producenternes gennemsnitsindkomst ved
salg af mælk i 1984-85 1 716 IR på årsbasis (ca. 170 ECU).
Det står fast, at talrige mælkeproducenter, som er
medlemmer af kooperativer (måske 2/3 af dem) tjener
mindre end 1 000 IR (ca. 100 ECU) på årsbasis ved salg af
deres mælk.

2.14. I Indien får kvæget hovedsagelig foder af meget
dårlig kvalitet. Selv i regioner med høj mælkeproduktion
dyrkes der kun lidt grøntfoder, og kun 4 % af de opdyrkede
arealer i Indien anvendes til denne afgrøde. Landbrugs-
affald, for det meste halm, tilsættes almindeligvis mindre
mængder oliekager og grøntfoder. Trækdyrene får som
regel bedre foder end køerne, for landbrugerne prioriterer
afgrøderne til eget forbrug eller til salg.

utilstrækkelig til at aftage produktionen fra samtlige deres
medlemmer.

2.17. I den oprindelige redegørelse for Flood-projektet og
i talrige dokumenter udarbejdet af IDC/NDDB fremhæves
det, at aktionerne skulle komme de mindre landmænd,
marginallandbrugerne og landarbejderne til gode. Det er
imidlertid ikke på grundlag af de foreliggende undersøgel¬
ser muligt at give et klart svar på dette spørgsmål. Nogle
undersøgelser synes ganske vist at vise, at når de dårligst
stillede i et landsbysamfund får lån med rentegodtgørelse,
anskaffer de ikke dyr af den bedste kvalitet og indkøber
heller ikke egnet foder. Det hører til sjældenhederne, at
landbrugere uden jord eller marginallandbrugere har
tilstrækkelig kapital til at købe dyr af god kvalitet og
tilstrækkeligt og billigt foder hele året rundt. På grund af
behovet for foder og kapital har de mest betydelige
mælkeproducenter en reel fordel. Selv i Gujarat har man
kun haft begrænset succes med de regeringsstøttede
programmer og de ikke-statslige organisationers (NGO)
programmer, der tager sigte på at hjælpe de ubemidlede
landmænd med at etablere sig som mælkeproducenter.

Status over opfyldelsen af målsætningerne for Flood-
projektet

2.15. 1 1985 varetog Flood II ca. 6 % af mælkeproduktio¬
nen i Indien, dvs. mindre end en tredjedel afden oprindelige
målsætning; opfyldelsen af denne målsætning på 18,3 mio 1

pr. dag er nu udsat til 1990 (Flood III). Det fremgår af det
ret begrænsede antal undersøgelser, Retten har foretaget på
stedet (ca. 12 undersøgelser i Gujarat, Andhra Pradesh,
Tamil Nadu, Pondicherry og Kashmir) at producentprisen
ligger på omkring 2,80 IR pr. 1 mælk, medens forbruger¬
prisen ligger på ca. 4 IR. Prisen på 2,80 IR kan variere efter
de enkelte delstater og efter sæsonen med indtil 20 % i
begge retninger. De statistiske oplysninger, som er
tilgængelige, bekræfter sandsynligheden af disse undersø¬
gelsesresultater.

2.18. I forbindelse med Flood I forudsatte produktions-
forhøjelsen, som der ikke blev sat noget bestemt tal på, en
forøgelse af malkekvægbestandens produktivitet opnået
gennem bedre ernæring (mængde- og/eller kvalitets-
forøgelse hvad angår foderafgrøderne og fremstilling af
kraftfoder), forbedring af de sundhedsmæssige forhold
(takket være et veterinærprogram og en nødhjælpstjeneste
for kooperativernes medlemmer) og en forbedring af
bestanden opnået gennem udvælgelse og krydsning ved
kunstig befrugtning af pukkelokser med mere højtydende
udenlandske dyr. Disse foranstaltninger skulle under Flood
Il-projektet udvides til at omfatte hele landet; i henhold til
projektet skal der blandt de 34 mio dyr, som kooperativsys¬
temet skulle omfatte, skabes en »national malkekvægbe¬
stand« på 15 mio forædlede køer med henblik på at forøge
den nationale mælkeproduktion på afgørende vis.

Malkekvægbestandens produktivitet

2.16. Da forbruget er meget følsomt over for priserne, vil
ethvert forsøg på at øge producenternes fortjeneste ved at
forhøje forbrugerpriserne ikke have anden virkning end at
reducere salget. Nye produkter kan give de mest avancere¬
de distriktskooperativer visse ekspansionsmuligheder
(NDDB og kooperativet Anand fremstiller på forsøgsbasis
forskellige buddinger og konfekt). Men de stramme
økonomiske vilkår, som er forbundet med en begrænset
produktion, de høje produktionsomkostninger og forbru¬
gernes lave indkomster vil kunne sætte en grænse for den
fremtidige udvikling af Flood-projektet. Der er en reel
risiko for, at kooperativerne i de kommende år kan komme
til at stå over for en efterspørgsel, der i realiteten er

2.19. I IDC's årsberetning for 1984-85 omtales den
hurtigere forøgelse af mælkeindsamlingerne under Flood-
projektet i løbet af de seneste fire år, som dog »delvis kan
tilskrives udvidelsen af zonerne og stigningen i antallet af
bedrifter«, og redegøres der for undersøgelser gennemført
af Indian Institute of Public Opinion i marts/april 1984 i 17
mælkezoner i landområder under Flood I-projektet; ifølge
disse undersøgelser »er forøgelsen på mere end 25 % af
ydelsen pr. dyr fra 1977 til 1984 det vigtigste resultat af
udbredelsen af kooperativer af Anand-typen«. Dette svarer
dog kun til en årlig forøgelse på mindre end 3,5 %, åer er
resultatet af virkningerne af et garanteret marked for
producenternes mælk og Flood-aktioner til produktions-
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fremme i de regioner, hvor de er blevet gennemført med den
største intensitet. I øvrigt er denne forøgelse mindre end
den gennemsnitlige forøgelse for den samlede mælkepro¬
duktion i Indien, som lå på 4 % om året fra 1971-1972 til
1982-1983. Det er således ikke sandsynligt, at Flood-
projektet har haft nogen væsentlig indvirkning på malke¬
kvægbestandens gennemsnitlige ydelse. Stigningen i Flood-
mælkeindsamlingerne dækker næppe over en væsentlig
forøgelse af produktionen, som skulle være opnået takket
være projektet, men skyldes hovedsagelig overførsel af
tilførsler fra andre offentlige virksomheder eller private
erhvervsdrivende virksomheder inden for mejerisektoren.

2.20. Tabel 4 giver en oversigt over tre typer foranstalt¬
ninger til fremme af produktionen under Flood II
(veterinærbistand, forædling af racen ved kunstig befrugt¬
ning, produktion og salg af foder).

målsætning at skabe en »national malkekvægbestand« af
forædlede køer (krydset med udenlandske racer) og af
udvalgte hunbøfler. Krydsningspolitikken er blevet lance¬
ret i stor stil, uden at der har været gennemført forsøg med
henblik på at afveje fordele og ulemper forbundet med
indførelsen af udenlandske racer. Hunbøflerne og den
lokale malkekvægbestand anses for at være egnede til
effektivt at omdanne foder afdårlig kvalitet til mælk med et
relativt højt fedtindhold. Hunbøflerne foretrækkes i de
regioner, hvor Flood har fået bedst fodfæste, blandt andet i
Gujarat og Tamil Nadu. Et mindretal af medlemmerne af
kooperativerne har valgt at investere i køer, der er krydset
med udenlandske racer, og som kræver et højt pasnings- og
ernæringsniveau for at nå op på deres høje ydelsespotentiel.
1 1984 var i 17 af mælkezonerne i landområder under Flood
I kun 4,4 % af dyrene krydsninger. Pr. 30. september 1985
viste en opgørelse over resultaterne af programmet
vedrørende kunstig befrugtning, at der var 760 620
forædlede kvier, mens der ifølge de oprindelige overslag
skulle have været 15 mio.

Veterinærbistand

2.21. ' Regelmæssig veterinærbistand og en nødhjælpstje¬
neste tilknyttet hvert enkelt kooperativ er en værdifuld
hjælp for de mælkeproducenter, der er omfattet af Flood-
projekterne; disse ydelser er gratis eller meget billige.
Imidlertid har 16 000 landsbykooperativer under Flood-
projekterne (41 % af det samlede antal) stadig ikke adgang
til veterinærbistand. Andelen af kooperativer med en sådan
bistand tilknyttet varierer betydeligt, selv mellem de største
delstater, fra over 80 % i Kerala, Punjab og Uttar Pradesh
til under 20 % i Andhra Pradesh og Haryana.

Mund- og klovsyge

2.22. Mund- og klovsygen, der er konstant forekommen¬
de i Indien, har ubestrideligt alvorlige følger for malke¬
kvægbestanden; inden for Flood-projektet begyndte man
at blive opmærksom på dette problem 1978. Det Forenede
Kongerige bidrog til oprettelse under IDC's auspicier af en
enhed til fremstilling af vaccine mod mund- og klovsyge i
Hyderabad ved at betale ca. 4 CR IR ud af de anslåede
omkostninger på 18 CR IR. Der fandtes allerede tre anlæg
(der også nød fordel af udenlandske specialisters viden),
som udnyttede mindre end 25 % af deres produktions¬
kapacitet. Selv om det på lang sigt kan blive nødvendigt at
råde over et fjerde anlægs produktionskapacitet, var det
ikke umiddelbart påkrævet at investere IDC-midler på
dette område.

Tjenesteydelser, leverancer og råstoffer
(Jf. pkt. 2 og 9 i tabel 3)

Grøntfoder

2.24. Der har i Indien igennem længere tid været knaphed
på grøntfoder, hvilket har ført til høje priser. I Verdensban¬
kens beretning for. 1978 var det anført, at »på baggrund af
de nuværende priser og deres forventede udvikling har
landbrugerne al mulig interesse i at dyrke selv frem for at
købe alle foderstoffer til deres bestand«. Græsgange eller
foder i tilstrækkelig mængde er i virkeligheden den eneste
afgørende faktor for mælkeproducenten.

2.25. Som et led i Flood-projektet blev der med henblik på
at forbedre kvaliteten og øge kvantiteten af grøntfoder
tilbudt udvalgte frø. Imidlertid er det kun de store
landbrugere og landbrugere med overrislede marker, der
kan dyrke foderplanter eller disses efterkulturer. De små
producenter høster ganske vist naturlige foderplanter, men
halm og andet landbrugsaffald udgør hovedparten af
malkekvægets foder.

Kraftfoder

Kunstig befrugtning og den »nationale
malkekvægbestand«

2.23. Det program vedrørende kunstig befrugtning, der
er iværksat som et led i Flood-projektet, har som

2.26. Indien eksporterer 1 mio t oliekager om året (ca. en
tredjedel af den mængde, der fremstilles ved hjælp af
olieholdige 'frø på nationalt plan), for en stor del til den
overproducerende europæiske bestands foderforbrug. Den
relativt svage lokale købekraft afspejler sig også i den lave
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Kunstig befrugtning og den »nationale
malkekvægbestand«

2.23. Det program vedrørende kunstig befrugtning, der
er iværksat som et led i Flood-projektet, har som

2.26. Indien eksporterer 1 mio t oliekager om året (ca. en
tredjedel af den mængde, der fremstilles ved hjælp af
olieholdige 'frø på nationalt plan), for en stor del til den
overproducerende europæiske bestands foderforbrug. Den
relativt svage lokale købekraft afspejler sig også i den lave
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(') Kilde: VFP, FAO, Indiens regering, revisionsrapport september 1979.
(2) Herunder 1 284 mælkeproducentkooperativer medtaget under Flood I uden for Anand-systemet (Gujurat 4, Haryana 124, Maharashtra 457, Punjab 21 og Tamil Nadu 457).
(3) Totalen omfatter Mizoram-planen (ingen resultater) 1 mælkeproduktionszone, 30 mælkeproducentkooperativer, 1 000 medlemmer.
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udnyttelsesgrad med undtagelse af Gujarat og Punjab
for de foderblandingsfabrikker, der er oprettet under
Flood-projektet (jf. tabel 4). Denne lave udnyttelsesgrad
synes snarere at kunne henføres til mælkeproducenternes
manglende købekraft end til tilstedeværelsen af alternativt
kraftfoder på lokalt niveau.

2.27. Pr. 31. marts 1985 var der som et led i Flood-
projektet opført foderblandingsfabrikker med en produk¬
tionskapacitet på 3 289 t pr. dag. Kapaciteten for
igangværende projekter var på 800 t pr. dag. De to
femtedele af de fabrikker, der var i drift, lå i Gujarat, hvor
76 % af kapaciteten blev udnyttet. I Punjab lå den åtlige
udnyttelsesgrad på 75 % og i Maharashtra på kun 47 %. I
de øvrige ti delstater, hvor der findes sådanne anlæg, lå
udnyttelsesgraden på mellem 10 og 32 %.

fordelagtige priser, uden store sæsonbetingede udsving, og
dels i prisfastsættelsen, der tilskynder til kvalitetsfotbed-
ringer, og som, takket være moderne og effektiv forarbejd¬
ning og afsætning, giver forbrugeren garanti for rimelige
priser. Målsætningerne med hensyn til mælkeindsamling
opfyldes så langsomt, at andre måder at bringe varen fra
producenten til forbrugeren på, giver mange producenter
tilsvarende fordele.

2.32. Flood-kooperativerne yder ikke lån til deres
medlemmer, heller ikke til køb af malkekvæg. Mange små
mælkeproducenter har ganske vist fået adgang til at optage
lån hos kreditinstitutter til køb af malkekvæg, undertiden
med store regeringstilskud, men den procentvise andel af
låntagere, som ikke har kunnet opfylde deres forpligtelser,
har alligevel været høj, ofte på grund af mangel på foder til
de indkøbte dyr og manglende ressourcer til deres pasning.

Producenternes organisering

2.28. Mens Flood I-projektet tog sigte på at udvikle
kooperativer af Anandtypen op til distriktsforeningsniveau
i landområderne i de mælkeproduktionszoner, hvorfra der
leveres til den offentlige sektors mejerier på markederne i
de fire store byområder, var det hensigten med Flood II at
indføre Anand-modellens tredelte struktur op til sammen-
slutningsniveau, i princippet over hele Indien. Under Flood-
projektets to faser skulle mælkekooperativer af en anden
type og den offentlige sektors mejerivirksomheder overta¬
ges og omdannes efter Anand-modellen.

2.29. Tabel S viser udviklingen for kooperativer under
Flood-projektet. Målsætningen angående tilslutning til
kooperativerne er kun opfyldt i en udstrækning af 39 %
under Flood II.

2.30. Til forskel fra Anand-kooperativet, der udviklede
sig under gunstige vilkår over en periode på 25 år forud for
Flood-projektet, er der oprettet helt nye sammenslutninger
og foreninger, i hvilke de ansatte, der er udpeget af de
lokale eller regionale politiske myndigheder, tager beslut¬
ninger, som burde udgå fra producenternes repræsentan¬
ter. Der kan her være tale om en uundgåelig, omend
midlertidig, konsekvens af den politiske beslutning om
hurtigt at udvide Flood-projektet, men det står dog fast, at
de øvre niveauer i kooperativstrukturen næppe spiller
andet end en symbolsk rolle. I landsbyerne afspejler
kooperativerne dog den traditionelle jordbesiddelsesstruk-
tur, hvilket giver dem et solidt grundlag.

2.33. Ifølge Anand-modellen skal landsbykooperativerne
hver dag udrede betaling til landbrugeren, men mange
kooperativer har ikke rådet over tilstrækkelige midler til at
gøre dette og har således været ugunstigt stillet i forhold til
private mælkeindsamlingsvirksomheder. I 1981 begyndte
IDC at yde lån til arbejdskapital til foreninger og
sammenslutninger, først mod sikkerhedsstillelse i lagre af
mejeriprodukter, senere i form af forskud uden sikkerheds¬
stillelse. På trods af disse lån er Anand-systemet med daglig
betaling til landbrugerne endnu ikke almindelig udbredt.
Systemet er dog en væsentlig tilskyndelse til tilslutning til
kooperativerne, og de ansvarlige for projektet er fuld¬
stændig klar over dets betydning.

2.34. IDC/NDDB har gjort opmærksom på, at gennem¬
førelse af Flood-projektet er blevet forsinket som følge af
vanskeligheder med delstaternes myndigheder, der ofte har
været under indflydelse af den private sektors interesser.
Nye sammenslutninger har i visse tilfælde måttet påtage sig
gældsbyrder påhvilende mejerier fra den offentlige sektor,
som de havde overtaget. Det kan dog undre, at IDC's
finansielle hjælp, der ydes på meget rimelige vilkår, ikke
har haft en mere udpræget stimulerende effekt.

2.35. IDC/NDDB har langt fra opnået den forventede
succes med udvidelsen af Flood-projektet til at omfatte hele
landet. Under Flood I fandtes 79 % af det samlede antal
kooperativer i tre af de ti delstater (Gujarat 43 %, Tamil
Nadu 24% og Maharashtra 12%). I september 1985
tegnede disse delstater sig for 39 % af kooperativerne under
Flood II og 59 % af det samlede antal medlemmer. 25 % af
det samlede antal fandtes i stater, hvor projekter, der var
finansieret uden for Flood-projektet, tidligere havde ført til
en kraftig udvikling på området.

2.31. Ordningens force i forhold til almindelig handel
med mælk ligger dels i den omstændighed, at pioducenten
har sikkerhed for at kunne sælge hele sin produktion til

2.36. De priser, der betales til producenterne, varierer fra
den ene delstat til den anden, men varierer kun lidt inden
for samme sammenslutning. De er normalt stabile, idet
priserne i regntiden udgør ca. 80 % af priserne i tørtiden.
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Producenterne i den vestlige og nordlige del af landet opnår
almindeligvis en bedre pris end producenterne i den østlige
og sydlige del, hvor produktionsomkostningerne er lave.
Flood-indsamlingspriserne har generelt været konkurren¬
cedygtige med den traditionelle private sektors priser,
undtagen i områder i nærheden af byer og især i nærheden
af New Delhi og Calcutta. Lavpris-mejeriprodukter
importeret i form af gavebistand og hidrørende fra IDC-
puljen har gjort det muligt for Flood-mejerier i Calcutta og
New Delhi at udbyde flydende mælk til forbrugerne til lave
priser, der er godkendt af myndighederne. Dette har holdt
indsamlingspriserne i nærheden af Calcutta og New Delhi
på niveauer, som ikke tilskyndede til tilslutning til Flood-
kooperativerne. I disse regioner foregår der ikke indsam¬
ling i særlig stort omfang, og efterspørgslen efter
importerede produkter med henblik på rekonstituering af
mælk er fortsat høj. Som følge heraf er behovet for
transport af mælk over store afstande steget, især fra
Gujarat og den nordlige del af Maharashtra til Calcutta og
New Delhi.

Forarbejdnings- og transportkapacitet
(Jf. pkt. 1, 6 og 7 i tabel 3)

2.37. Flood-projektet udmærker sig mest ved udviklingen
af forarbejdnings- og transportkapaciteten. IDC/NDDB
har med succes ført tilsyn med et stort kapitalinvesterings¬
program. I 1984-85 nåede den samlede kapacitet for
aftagelse af rå mælk under projektet op på 8 775 000 1 pr.
dag, mens den gennemsnitlige produktion lå på 5 920 000 1

pr. dag, dvs. en kapacitetsudnyttelsesgrad på 67 % for hele
året. 1 1985, efter monsunen, oversteg udbuddet forarbejd-
ningskapaciteten, og mælkeindsamlingerne måtte indstilles
i visse Flood-kooperativer i Rajasthan, Maharashtra og
Tamil Nadu. I den bedste måned efter monsunen blev der
registreret en gennemsnitlig udnyttelse af forarbejdnings¬
anlæggene på 90 % .

2.3 8 . En sådan koncentration af kapaciteten til forarbejd¬
ning af indsamlet mælk på et lille antal moderne enheder
indebar naturligvis udvikling af transportkapaciteten. Der
blev oprettet et nationalt distributionsnet. IDC's samlede
investeringer i dette net er på 17,7 CR IR. Kapaciteten til
transport ad landevej og via jernbane er på 1 1 mio 1 ; der er
bestilt en yderligere kapacitet på 2,5 mio 1. IDC har i
Bombay og Calcutta opført lagre med en kapacitet på flere
tusind tons skummetmælkspulver, butteroil og smør.

2.39. Takket være det nationale distributionsnet har IDC
gode muligheder for at overføre forsyninger fra en forening
eller sammenslutning til en anden. Derved har der i en vis
udstrækning kunnet rådes bod på den meget langsomme
udvikling af mælkeproduktionszonerne i landområderne i
nærheden af Calcutta og New Delhi, eftersom mælken
kunne leveres til disse matkeder, bl.a. fra Gujarat og
Maharashtra. Det ville dog have været unødvendigt at
skabe et distributionsnet af det nuværende omfang, og

etableringsomkostningerne ville have været lavere, hvis
udviklingen af projektet i nærheden af Calcutta og New
Delhi havde været mere fremskreden.

Afsætning og fordeling

Markedssituationen

2.40. Selv om to tredjedele af de animalske proteiner i
Indien, der i vidt omfang er et vegetarisk land, stammer fra
mælk, er fordelingen af forbruget af disse proteiner meget
skæv. Sidst i 1970'erne lå indkomsten pr. person pr. dag i de
store byområder kun lidt over prisen på en liter mælk,
nemlig 4 rupier (ca. 0,4 ECU). En undersøgelse foretaget i
1981 viste, at 14 % af befolkningen i den ellers velhavende
storby Bombay slet ikke havde midler til at købe mælk, og
at 50 % kun kunne købe en tredjedel af den anbefalede
daglige ration på 200 g. I 1982 opgjorde NDDB forbruget
til 226 g pr. person pr. dag i de store byområder, mens
forbruget for 40 % af indbyggerne i mælkeproduktions-
zonerne i landområderne, hvorfra der leveres til byerne,
kun var på 125 g pr. person pr. dag og for de resterende
60 % kun på 70 g i gennemsnit. Det gennemsnitlige forbrug
af mælk (inklusive mejeriprodukter) pr. person pr. dag lå i
1985 efter al sandsynlighed på mellem 130 og 140 g, hvilket
er langt under Flood-projektets målsætning på 180 g.

2.41. Det »traditionelle« salgssystem for afsætning af
mælk, der fortsat tegner sig for størstedelen af den indiske
produktion, er baseret på forarbejdning foretaget af
producenten eller forarbejderen i landsbyen af mælk til
produkter, der kan opbevares uden nedkøling i et varmt
klima (ghee, koaguleret mælk, paneer og konfekt) eller på
salg samme dag af flydende mælk i lokaliteter i nærheden,
som almindeligvis foretages af sælgere, der transporterer
mælken på cykel. Pasteurisering hører til undtagelsen, og
befolkningen plejer at koge mælken.

2.42. Efterspørgslen efter mælk er præget af en stor
priselasticitet og tilfredsstilles i stor udstrækning ikke som
følge af den meget svage købekraft. Når de offentlige
myndigheder fastfryser mælkeprisen, hvilket er sket ved
forskellige lejligheder i de store byområder, bl.a. Calcutta
og New Delhi, er forarbejdningsvirksomhederne tilbøjelige
til at favorisere de forarbejdede produkter på bekostning af
konsummælken.

2.43. Men selv helt uafhængigt af enhver fastfrysning af
priser er der i dag en tendens til at foretage investeringer,
der gør det muligt at øge den del af mælkeproduktionen,
der kan afsættes i form af forarbejdede produkter
(traditionelle indiske produkter, som f.eks. ghee, men også
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Producenterne i den vestlige og nordlige del af landet opnår
almindeligvis en bedre pris end producenterne i den østlige
og sydlige del, hvor produktionsomkostningerne er lave.
Flood-indsamlingspriserne har generelt været konkurren¬
cedygtige med den traditionelle private sektors priser,
undtagen i områder i nærheden af byer og især i nærheden
af New Delhi og Calcutta. Lavpris-mejeriprodukter
importeret i form af gavebistand og hidrørende fra IDC-
puljen har gjort det muligt for Flood-mejerier i Calcutta og
New Delhi at udbyde flydende mælk til forbrugerne til lave
priser, der er godkendt af myndighederne. Dette har holdt
indsamlingspriserne i nærheden af Calcutta og New Delhi
på niveauer, som ikke tilskyndede til tilslutning til Flood-
kooperativerne. I disse regioner foregår der ikke indsam¬
ling i særlig stort omfang, og efterspørgslen efter
importerede produkter med henblik på rekonstituering af
mælk er fortsat høj. Som følge heraf er behovet for
transport af mælk over store afstande steget, især fra
Gujarat og den nordlige del af Maharashtra til Calcutta og
New Delhi.

Forarbejdnings- og transportkapacitet
(Jf. pkt. 1, 6 og 7 i tabel 3)

2.37. Flood-projektet udmærker sig mest ved udviklingen
af forarbejdnings- og transportkapaciteten. IDC/NDDB
har med succes ført tilsyn med et stort kapitalinvesterings¬
program. I 1984-85 nåede den samlede kapacitet for
aftagelse af rå mælk under projektet op på 8 775 000 1 pr.
dag, mens den gennemsnitlige produktion lå på 5 920 000 1

pr. dag, dvs. en kapacitetsudnyttelsesgrad på 67 % for hele
året. 1 1985, efter monsunen, oversteg udbuddet forarbejd-
ningskapaciteten, og mælkeindsamlingerne måtte indstilles
i visse Flood-kooperativer i Rajasthan, Maharashtra og
Tamil Nadu. I den bedste måned efter monsunen blev der
registreret en gennemsnitlig udnyttelse af forarbejdnings¬
anlæggene på 90 % .

2.3 8 . En sådan koncentration af kapaciteten til forarbejd¬
ning af indsamlet mælk på et lille antal moderne enheder
indebar naturligvis udvikling af transportkapaciteten. Der
blev oprettet et nationalt distributionsnet. IDC's samlede
investeringer i dette net er på 17,7 CR IR. Kapaciteten til
transport ad landevej og via jernbane er på 1 1 mio 1 ; der er
bestilt en yderligere kapacitet på 2,5 mio 1. IDC har i
Bombay og Calcutta opført lagre med en kapacitet på flere
tusind tons skummetmælkspulver, butteroil og smør.

2.39. Takket være det nationale distributionsnet har IDC
gode muligheder for at overføre forsyninger fra en forening
eller sammenslutning til en anden. Derved har der i en vis
udstrækning kunnet rådes bod på den meget langsomme
udvikling af mælkeproduktionszonerne i landområderne i
nærheden af Calcutta og New Delhi, eftersom mælken
kunne leveres til disse matkeder, bl.a. fra Gujarat og
Maharashtra. Det ville dog have været unødvendigt at
skabe et distributionsnet af det nuværende omfang, og

etableringsomkostningerne ville have været lavere, hvis
udviklingen af projektet i nærheden af Calcutta og New
Delhi havde været mere fremskreden.

Afsætning og fordeling

Markedssituationen

2.40. Selv om to tredjedele af de animalske proteiner i
Indien, der i vidt omfang er et vegetarisk land, stammer fra
mælk, er fordelingen af forbruget af disse proteiner meget
skæv. Sidst i 1970'erne lå indkomsten pr. person pr. dag i de
store byområder kun lidt over prisen på en liter mælk,
nemlig 4 rupier (ca. 0,4 ECU). En undersøgelse foretaget i
1981 viste, at 14 % af befolkningen i den ellers velhavende
storby Bombay slet ikke havde midler til at købe mælk, og
at 50 % kun kunne købe en tredjedel af den anbefalede
daglige ration på 200 g. I 1982 opgjorde NDDB forbruget
til 226 g pr. person pr. dag i de store byområder, mens
forbruget for 40 % af indbyggerne i mælkeproduktions-
zonerne i landområderne, hvorfra der leveres til byerne,
kun var på 125 g pr. person pr. dag og for de resterende
60 % kun på 70 g i gennemsnit. Det gennemsnitlige forbrug
af mælk (inklusive mejeriprodukter) pr. person pr. dag lå i
1985 efter al sandsynlighed på mellem 130 og 140 g, hvilket
er langt under Flood-projektets målsætning på 180 g.

2.41. Det »traditionelle« salgssystem for afsætning af
mælk, der fortsat tegner sig for størstedelen af den indiske
produktion, er baseret på forarbejdning foretaget af
producenten eller forarbejderen i landsbyen af mælk til
produkter, der kan opbevares uden nedkøling i et varmt
klima (ghee, koaguleret mælk, paneer og konfekt) eller på
salg samme dag af flydende mælk i lokaliteter i nærheden,
som almindeligvis foretages af sælgere, der transporterer
mælken på cykel. Pasteurisering hører til undtagelsen, og
befolkningen plejer at koge mælken.

2.42. Efterspørgslen efter mælk er præget af en stor
priselasticitet og tilfredsstilles i stor udstrækning ikke som
følge af den meget svage købekraft. Når de offentlige
myndigheder fastfryser mælkeprisen, hvilket er sket ved
forskellige lejligheder i de store byområder, bl.a. Calcutta
og New Delhi, er forarbejdningsvirksomhederne tilbøjelige
til at favorisere de forarbejdede produkter på bekostning af
konsummælken.

2.43. Men selv helt uafhængigt af enhver fastfrysning af
priser er der i dag en tendens til at foretage investeringer,
der gør det muligt at øge den del af mælkeproduktionen,
der kan afsættes i form af forarbejdede produkter
(traditionelle indiske produkter, som f.eks. ghee, men også
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iscreme, yoghurt, chokolade osv.). Det ser ud til, at denne
tendens ikke blot kan henføres til et ønske om at undgå
eventuelle forvridninger af forbrugerpriserne, men også til
erkendelsen af, at hele markedet for mejeriprodukter er
snævert, og at enhver udvidelse af varesortimentet gør det
muligt at udvide dets grænser. Dette viser, at forbruget af
flydende mælk nærmer sig mætningspunktet for den
betalingsdygtige del af befolkningen.

produkter, fordi de i mindre grad er underlagt priskontrol
og ikke er udsat for så stor konkurrence fra den
traditionelle handel.

Markedet for mælkepulver

Floods position på markedet

2.44. Det synes ikke at stå klart, hvilken indvirkning
Flood-projektet faktisk har haft på markedet for mælk og
mejeriprodukter. IDC's årsberetninger viser, at salget
under Flood-projektet i de seneste fem år er steget med
henved 8 % om året på markederne i de store byområder,
der har haft en hurtig vækst; salget andrager for tiden ca.
3 000 000 1 pr. dag (ca. 1 dl pr. indbygger). Hvis det
gennemsnitlige mælkeforbrug pr. indbygger i de store
byområder er så højt, som NDDB har erklæret, er
markedsandelen i de store byområder ca. 40%. For
Bombay og Madras skulle denne procentsats i henhold til
den indiske regerings evalueringskomité ligge over 50 %
for 1983-84, men hvad angår New Delhi og især Calcutta
har der været større problemer vedrørende organisation og
indsamling. Ifølge andre oplysninger fra Flood er tallet for
salg til andre byer og større byer 2 000 000 1 pr. dag, hvilket
bringer det samlede salg i byområderne i 1984-85 op på ca.
5 000 000 1 pr. dag. Dette udgør efter Verdensbankens skøn
en tredjedel af det samlede salg i byområder i 1978 og
sandsynligvis ca. en fjerdedel af det faktiske salg i
byområderne.

2.45. Flood leverer til 290 byer. Selv for Gujarats
vedkommende ser det dog klart ud til, at en stor mængde
flydende mælk fortsat leveres til de store byer af den private
sektor. Mælkeproducentkooperativernes relativt ringe
udbredelse i nærheden af byområderne afspejler den
traditionelle handels magtstilling. Den omstændighed, at
den private sektor fortsat er betydelig, selv i regioner, hvor
Flood har været etableret i 15 år, viser også, at forbrugerne
anser denne sektors produkter for at have en acceptabel
kvalitet og konkurrencedygtige priser.

2.47. 1 1980-1981 udgjorde Flood-mælkeindsamlingerne
i landområderne ca. 935 000 t og i 1984-1985 2 111 000 t,
hvoraf ca. en tredjedel blev afsat uden for de fire store
byområder. Mejerierne i de store byområder solgte henved
3 000 000 1 pr. dag, men denne mængde bestod for over
35 %'s vedkommende af rekonstitueret mælk. IDC har
oplyst, at mælkepulverproduktionen under Flood androg
274 350 1 i perioden fra 1. april 1980 til 31. marts 1985. Kun
17 % (45 718 t) blev anbragt i IDC-puljen sammen med
gavebistand fra Fællesskabet. Landbrugsministeriet har for
1983-1984 anslået den samlede nationale pulverproduktion
til 93 000 t, hvoraf 59 000 t er produceret af Flood-
virksomheder (40 % skummetmælkspulver, 49 % mælke¬
pulver til spædbørn og 11 % sødmælkspulver).

2.48 . Importen fra Fællesskabet i form af gavebistand har
således gjort det muligt for kooperativforeningerne at
anvende deres overskud fra regntiden, ikke til rekonstitue-
ring af flydende mælk i tørtiden, men derimod til
fremstilling af andre produkter, der i mindre grad er
underlagt priskontrol, og som ofte er mere lønsomme end
flydende mælk. Blandt disse produkter, er et af dem, Anand
sælger mest af, mælkepulver til spædbørn. Retten har
imidlertid konstateret, at mindst 30 000 t skummetmælk¬
spulver fra Fællesskabet er blevet omdirigeret til andre
mejerier end de såkaldte »métropolitain dairies«, herunder
til fabrikker, der fremstiller levnedsmidler til spædbørn.
Den største del af gavebistanden i form af butteroil er i
øvrigt blevet solgt som spiseolie, idet kun skummetmælk¬
spulver anvendes til at »fortynde« eller »søde« den lokalt
producerede mælk med højt fedtindhold. Man kan derfor
ikke udelukke selv om det ikke kan bekræftes at
betydelige mængder skummetmælkspulver bruges til
fremstilling af levnedsmidler til spædbørn. Hvad angår
behovet for at tilfredsstille det betalingsdygtige marked for
flydende mælk, kan det også være tegn på, at man under
Flood-projektet nu selv er i stand til at producere det
skummetmælkspulver, som hidtil er leveret af Fællesska¬
bet.

2.46. Indien er praktisk taget selvforsynende med mælk
til de aktuelle forbrugerpriser, især for så vidt angår
flydende mælk. Under Flood-projektet produceres der nu
tilstrækkelige mængder skummetmælkspulver til at dække
behovet for rekonstitueret flydende mælk i tørtiden, men
man støtter sig fortsat på gavebistand fra Fællesskabet med
hensyn til rekonstitueringen, idet man foretrækker at
anvende lokalt produceret flydende mælk til fremstilling af
andre mejeriprodukter, som f.eks. iscreme, ost, smør, ghee
og modermælkserstatninger, som er mere indbringende

3. PLANLÆGNING, KONTROL OG
OPFØLGNING

3.1. Provenuet fra salg på det lokale marked af varer
leveret under fødevarehjælpen viser sig at ligge langt under
de pågældende varers handelsværdi. Counterpartværdien
af Fællesskabets gavebistand i form af varer er for Flood-
projektets vedkommende blevet fastlagt på et niveau, der
ligger langt under salgsprisen. Hertil kommer, at IDC's

Nr. C 31/12 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 2.

iscreme, yoghurt, chokolade osv.). Det ser ud til, at denne
tendens ikke blot kan henføres til et ønske om at undgå
eventuelle forvridninger af forbrugerpriserne, men også til
erkendelsen af, at hele markedet for mejeriprodukter er
snævert, og at enhver udvidelse af varesortimentet gør det
muligt at udvide dets grænser. Dette viser, at forbruget af
flydende mælk nærmer sig mætningspunktet for den
betalingsdygtige del af befolkningen.

produkter, fordi de i mindre grad er underlagt priskontrol
og ikke er udsat for så stor konkurrence fra den
traditionelle handel.

Markedet for mælkepulver

Floods position på markedet

2.44. Det synes ikke at stå klart, hvilken indvirkning
Flood-projektet faktisk har haft på markedet for mælk og
mejeriprodukter. IDC's årsberetninger viser, at salget
under Flood-projektet i de seneste fem år er steget med
henved 8 % om året på markederne i de store byområder,
der har haft en hurtig vækst; salget andrager for tiden ca.
3 000 000 1 pr. dag (ca. 1 dl pr. indbygger). Hvis det
gennemsnitlige mælkeforbrug pr. indbygger i de store
byområder er så højt, som NDDB har erklæret, er
markedsandelen i de store byområder ca. 40%. For
Bombay og Madras skulle denne procentsats i henhold til
den indiske regerings evalueringskomité ligge over 50 %
for 1983-84, men hvad angår New Delhi og især Calcutta
har der været større problemer vedrørende organisation og
indsamling. Ifølge andre oplysninger fra Flood er tallet for
salg til andre byer og større byer 2 000 000 1 pr. dag, hvilket
bringer det samlede salg i byområderne i 1984-85 op på ca.
5 000 000 1 pr. dag. Dette udgør efter Verdensbankens skøn
en tredjedel af det samlede salg i byområder i 1978 og
sandsynligvis ca. en fjerdedel af det faktiske salg i
byområderne.

2.45. Flood leverer til 290 byer. Selv for Gujarats
vedkommende ser det dog klart ud til, at en stor mængde
flydende mælk fortsat leveres til de store byer af den private
sektor. Mælkeproducentkooperativernes relativt ringe
udbredelse i nærheden af byområderne afspejler den
traditionelle handels magtstilling. Den omstændighed, at
den private sektor fortsat er betydelig, selv i regioner, hvor
Flood har været etableret i 15 år, viser også, at forbrugerne
anser denne sektors produkter for at have en acceptabel
kvalitet og konkurrencedygtige priser.

2.47. 1 1980-1981 udgjorde Flood-mælkeindsamlingerne
i landområderne ca. 935 000 t og i 1984-1985 2 111 000 t,
hvoraf ca. en tredjedel blev afsat uden for de fire store
byområder. Mejerierne i de store byområder solgte henved
3 000 000 1 pr. dag, men denne mængde bestod for over
35 %'s vedkommende af rekonstitueret mælk. IDC har
oplyst, at mælkepulverproduktionen under Flood androg
274 350 1 i perioden fra 1. april 1980 til 31. marts 1985. Kun
17 % (45 718 t) blev anbragt i IDC-puljen sammen med
gavebistand fra Fællesskabet. Landbrugsministeriet har for
1983-1984 anslået den samlede nationale pulverproduktion
til 93 000 t, hvoraf 59 000 t er produceret af Flood-
virksomheder (40 % skummetmælkspulver, 49 % mælke¬
pulver til spædbørn og 11 % sødmælkspulver).

2.48 . Importen fra Fællesskabet i form af gavebistand har
således gjort det muligt for kooperativforeningerne at
anvende deres overskud fra regntiden, ikke til rekonstitue-
ring af flydende mælk i tørtiden, men derimod til
fremstilling af andre produkter, der i mindre grad er
underlagt priskontrol, og som ofte er mere lønsomme end
flydende mælk. Blandt disse produkter, er et af dem, Anand
sælger mest af, mælkepulver til spædbørn. Retten har
imidlertid konstateret, at mindst 30 000 t skummetmælk¬
spulver fra Fællesskabet er blevet omdirigeret til andre
mejerier end de såkaldte »métropolitain dairies«, herunder
til fabrikker, der fremstiller levnedsmidler til spædbørn.
Den største del af gavebistanden i form af butteroil er i
øvrigt blevet solgt som spiseolie, idet kun skummetmælk¬
spulver anvendes til at »fortynde« eller »søde« den lokalt
producerede mælk med højt fedtindhold. Man kan derfor
ikke udelukke selv om det ikke kan bekræftes at
betydelige mængder skummetmælkspulver bruges til
fremstilling af levnedsmidler til spædbørn. Hvad angår
behovet for at tilfredsstille det betalingsdygtige marked for
flydende mælk, kan det også være tegn på, at man under
Flood-projektet nu selv er i stand til at producere det
skummetmælkspulver, som hidtil er leveret af Fællesska¬
bet.

2.46. Indien er praktisk taget selvforsynende med mælk
til de aktuelle forbrugerpriser, især for så vidt angår
flydende mælk. Under Flood-projektet produceres der nu
tilstrækkelige mængder skummetmælkspulver til at dække
behovet for rekonstitueret flydende mælk i tørtiden, men
man støtter sig fortsat på gavebistand fra Fællesskabet med
hensyn til rekonstitueringen, idet man foretrækker at
anvende lokalt produceret flydende mælk til fremstilling af
andre mejeriprodukter, som f.eks. iscreme, ost, smør, ghee
og modermælkserstatninger, som er mere indbringende

3. PLANLÆGNING, KONTROL OG
OPFØLGNING

3.1. Provenuet fra salg på det lokale marked af varer
leveret under fødevarehjælpen viser sig at ligge langt under
de pågældende varers handelsværdi. Counterpartværdien
af Fællesskabets gavebistand i form af varer er for Flood-
projektets vedkommende blevet fastlagt på et niveau, der
ligger langt under salgsprisen. Hertil kommer, at IDC's
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salgspris også ligger under gulvprisen for de lokalt
producerede varer. Som følge heraf udgør de midler, der
anvendes til investeringer, kun en del af den modværdi, som
IDC og kooperativsammenslutningerne faktisk erholder.
Omend det ser ud til, at samtlige faktisk oppebårne midler
bidrager til udvikling af mejeriindustrien, ansættes Fælles¬
skabets bidrag i form af counterpartmidler alt for lavt i
IDC's regnskaber, og de indiske myndigheder hat ikke
overholdt de »almindelige betingelser« for fødevarehjælps-
forsendelser, som de har accepteret.

3.2. Størstedelen af midlerne til Flood Il-projektet som
hidrører fra salget af Fællesskabets varegaver, har givet et
renteafkast, der er akkumuleret på en bankkonto tilhøren¬
de IDC, hvorpå der pr. 30. november 1985 indestod 239 CR
IR. Disse midler er slet ikke blevet anvendt til Fællesskabets
udviklingshjælp i Indien. Såfremt der under Flood II reelt
var behov for mælkepulver, men ikke for alle de midler,
som salget heraf har indbragt, burde det være muligt at
finde frem til andre udviklingsprojekter, som kunne
finansieres ved hjælp af de overskydende midler. Hvis de
pågældende midler på et senere tidspunkt skulle anvendes
til projektet, ville der ikke være noget til hinder for
midlertidigt at låne dem ud til andre udviklingsaktioner.

for Flood-projektet. En undersøgelse af de forskellige
aspekter i forbindelse med stigningen igennem de seneste år
i mælkeindsamlingerne i Maharashtra ville have kunnet
danne grundlag for værdifulde sammenligninger.

3.7. Selv om Kommissionen har været klar over, at der er
store beløb, der ikke er anvendt, og at der anvendes et
forkert grundlag for opgørelse af counterpartmidlerne, er
der ikke tiuffet nogen foranstaltninger til at løse disse
problemer. Først i 1986 foretog Kommissionen efter at
have modtaget en anmodning om hjælp fra Indien til et
projekt Flood III i samarbejde med Verdensbanken en
evaluering, hvis resultater stort set stemmer overens med
Rettens analyser.

4. KONKLUSIONER

3.3. Planlægningen af Flood-projektet synes således i
talrige tilfælde at være utilstrækkelig og uhensigtsmæssig. I
betragtning af, hvilke tekniske og administrative ressourcer
NDDB råder over, burde Kommissionen have kunnet
indhente forslag til kvantitative målsætninger og en mere
præcis og realistisk tidsplan, før den yder sin hjælp. De
lovende planer har dog berettiget de mange bevillinger og
den store handlefrihed, som NDDB har fået til forvaltning
af projektet.

3.4. Kommissionens opfølgning af Flood-projektet sker
hovedsagelig på grundlag af regelmæssige rapporter fra de
ansvarlige for projektet og korte besøg af dens egne
repræsentanter. Evalueringer foretaget af VFP/FAO og i
1984 af en komité nedsat af den indiske regering har givet
yderligere oplysninger.

3.5. Hverken opfølgning eller evaluering har været helt
tilfredsstillende. På grund af mangel på sammenlignings¬
grundlag kunne heller ikke den indiske regerings evalue-
ringskomité, der med hensyn til indhentning af oplysninger
i mindre omfang var henvist til de ansvarlige for projektet
end de udenlandske tilsynsførende, give en fyldestgørende
vurdering af projektet ; komitéen fremførte, at den totale
mangel på basisoplysninger generede den i dens arbejde.
Den har redegjort for en række problemer og fremsat
konstruktive forslag, men ingen af dens henstillinger er
blevet fulgt op.

3.6. Blot en lille del af counterpartmidlerne ville have
været tilstrækkelig til at finansiere en grundig evaluering.
Mange oplysninger ville også have kunnet udledes af andre
projekter inden for mejeriindustrien i Indien. Flood II har
overtaget Verdensbankens projekter i Rajasthan, Karnata-
ka og Kerala, og der har været andre store projekter uden

4.1. Hvad angår mængder og kvalitet har leverancerne alt
i alt været i overensstemmelse med det aftalte. Dette gode
resultat kan tilskrives ad Åooordningen i Bruxelles,
hvorefter en embedsmand ved Indiens faste repræsentation
arbejder fuldtids med at kontrollere varerne forud for
afskibningen. Hvis man ser på de almindelige principper
for EØF's »traditionelle« fødevarehjælp (jf. pkt. 1 og 2),
fortjener Fællesskabets deltagelse i Flood-projektet som
helhed en positiv vurdering, især hvis man sammenligner
den med nogle af Fællesskabets andre fødevarehjælpspro-
jekter til fordel for andre lande. Store mængder mælkepul¬
ver og butteroil har igennem en betydelig årrække udgjort
et supplement til modtagerlandets egne fødevareressourcer
og har dækket en del af dets fødevareunderskud, uden at de
normale markedsbetingelser for de pågældende varer i Den
Indiske Republik er blevet påvirket i alt for høj grad. Der
har kunnet frigøres betydelige counterpart-midler, som
inden for produktions-, forarbejdsnings- og afsætnings-
sektoren for mælk og mejeriprodukter har gjort det muligt
at finansiere større investeringer, hvis samlede nytteværdi
ikke kan bestrides. Især bør den omstændighed understre¬
ges, at den lokale produktion af mælk og mejeriprodukter
ikke er blevet hæmmet, men alt taget i betragtning snarere
er blevet fremmet.

4.2. Hvis man ser på Flood-projektets sætlige målsæt¬
ninger (jf. pkt. 4), må man imidlertid konstatere, at de kun i
meget begrænset omfang er blevet opfyldt: forøgelse af
malkekvægbestandens produktivitet, forøgelse af forbru¬
get af mejeriprodukter pr. indbygger, hjælp til de fattige i
land- og byområderne, forbedring af infrastrukturen
vedrørende forsyningen af de store byområder, mælkepro¬
ducenternes tilslutning til kooperativer og udbredelse af
Anand-modellen til hele det indiske område. Det bør
beklages, at Kommissionen i begrundelserne til de
bistandsforslag, der forelægges Udvalget for Udviklings¬
hjælp til udtalelse, for ofte har henvist til for optimistiske
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indiske dokumenter i stedet for selv at foretage sin egen

bedømmelse.

4.3. Generelt kan det i betragtning afden nuværende pris-
og indkomststruktur i Indien konstateres, at man, selv om
der under Flood Il-projektet er nået de mål, som det rent
faktisk var muligt at nå, samtidig er stødt på grænserne for,
hvad der kan afsættes til markedspriser. I en situation med
for tiden stabile indkomster for den indiske befolkning og
stabile, omend høje, omkostninger for landbrugerne ved
produktion af en liter mælk er spørgsmålet om afsætnings¬
muligheder i hele Den Indiske Republiks territorium nu
begyndt at melde sig. I enkelte geografiske områder kan der
endnu findes nye afsætningsmuligheder, ligesom en øget
diversificering af produkter forarbejdet på basis af mælk i
nogen grad kan øge afsætningsmulighederne. Men allerede
nu har der vist sig adskillige begrænsende faktorer. I
betragtning af den indiske landbrugsstruktur er det
udelukket at sænke producentprisen for indsamlet mælk.
Det er ligeledes udelukket drastisk at nedsætte omkostnin¬
gerne ved forarbejdning, transport og afsætning, hvis andel
af forbrugerprisen (30%) ligger relativt lavere end den
tilsvarende andel i mere udviklede lande. Hvad angår
indkomstniveauet, er det klart at dette, selv i byerne, kun
ændrer sig langsomt, og at adgangen til forbrug af
mejeriprodukter kun udvides meget gradvis.

4.4. De landbrugsmæssige, klimatiske og demografiske
forhold i Indien bevirker, at mælk i dette land ikke har

kunnet og ikke kan være andet end kostbar. I betragtning af
de reelle afsætningsmuligheder har fællesskabshjælpen i sin
nuværende form nu opfyldt sin målsætning. I den senere tid
har de indiske myndigheder kun ønsket den videreført,
fordi den har udgjort et væsentligt finansielt supplement til
Flood via IDC til gennemførelse af investeringsprogram¬
met. Et mængdemæssigt behov, set i forhold til den
nuværende faktiske efterspørgsel, består ikke længere.

4.5. Det spørgsmål, der er rejst utallige gange, om at en
stor del af den indiske befolkning ikke har økonomisk
mulighed for at tilfredsstille deres ernæringsbehov, er
naturligvis ikke dermed løst. Selv om hungersnøden, i
ordets strengeste forstand, synes at forsvinde, er behovet
for proteiner stadig ikke dækket. Derfor er gratis uddeling
af mejeriprodukter under forskellige former, herunder især
til skolebørn, stadig berettiget. Men det er klart, at de
ansvatlige for Flood-projektet i Indien har haft god grund
til at anmode om, at disse uddelinger ikke bringer
forstyrrelse i det normale produktions-, forarbejdnings- og
afsætningsnet for mælk og mejeriprodukter. I den
forbindelse afhænger meget af omfanget af den gennemfør¬
te aktion samt af kvaliteten af de anvendte distributionska¬
naler. Bl.a. ville visse ikke statslige organisationer kunne
have klaret opgaven bedre. Imidlertid kan man ikke
forestille sig, at der kan gennemføres noget, uden at det sker
under de indiske myndigheders ledelse. De indiske
myndigheder har dog ikke indtil dato udtrykt interesse for
en øget fødevarehjælp af denne type fra Fællesskabernes
side.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. oktober 1987.

På Revisionsrettens vegne

Marcel MART

Formand

(!) EFT nr. L 281 af 1. 11. 1975, s. 89.
(2) EFT nr. L 352 af 14. 12. 1982, s. 1.
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BILAG

ANAND-KOOPERATIVMODELLENS OPBYGNING

Anand-kooperativmodellen, der er udviklet i 1970'erne, er baseret på en tredelt struktur omfattende følgende
væsentlige elementer:

(a) I hver landsby danner mælkeproducenterne deres eget mælkeproducentkooperativ, vælger en bestyrelse og
pålægger denne at udnævne en sekretær (fra landsbyen) , der forestår den daglige ledelse af kooperativet og
lønnes af dette;

(b) hver formiddag og hver aften køber kooperativet mælk af hver enkelt producent i landsbyen ; mælken vejes
og fedtindholdet kontrolleres af kooperativets personale (også fra landsbyen). Producenterne får normalt
betaling i rede penge, når de kommer for at sælge mælken fra den følgende malkning ;

(c) kooperativer inden for en radius af 50 til 75 km danner en forening af kooperativer ί det pågældende
distrikt. Bestyrelsesrådet, der er valgt af producenterne, udnævner en faguddannet administrator til at
forestå den daglige ledelse. Hver forening ejer sit eget mejeri og gennemfører to gange dagligt indsamling af
mælk fra de kooperativer, der er medlem af foreningen, og pasteuriserer mælken. En del af mælken
transporteres i tanke til de store byer, for dér at blive forbrugt i flydende form: resten (en betydelig del i
sæsonen efter monsunen) forarbejdes til højt forædlede produkter som f.eks. modermælkserstatninger, ost
osv. Hver forening kan forarbejde og afsætte 100 000 til 500 000 1 mælk pr. dag. Foreningerne præsterer
også tjenesteydelser og effektuerer leverancer via kooperativerne med det sigte at forøge mælkeproduktio¬
nen. Det drejer sig f.eks. om følgende: veterinærbistand (udrykningskorps), kunstig befrugtning og
kraftfoder til kvægbestanden ;

(d) endelig danner en gruppe på 5-7 foreninger i hver enkelt stat en sammenslutning af mælkeproducentkoope¬
rativer. Også i dette forum fastlægger repræsentanter, der er valgt af producenterne, den politik, der skal
følges.
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KOMMISSIONENS SVAR

I Revisionsrettens beretning fremlægges der synspunkter,
der i almindelighed er i overensstemmelse med den
vurdering, Kommissionen har givet udtryk for i sin
beretning til Rådet og Europa-Parlamentet (KOM(86) 138
endelig udg.).

Kommissionen har noteret sig den generelt positive
vurdering af dette projekt, som efter Kommissionens
opfattelse har vist, at fødevarehjælp kan anvendes som et
meget nyttigt udviklingsinstrument.

akkumuleringen af økonomiske midler fra salget er følgelig
placeret i den såkaldte »puljekonto«. Da beløbene på
puljekontoen er beregnet til mejeriudvikling, gør dette
imidlertid i praksis ingen forskel. Alle de midler, der
fremkommer som følge af EF's fødevarehjælp, vil blive
anvendt til dette formål. Hvad angår Flood Ill-projektet, vil
dette problem ikke opstå, idet det samlede salgsprovenu vil
blive krediteret en særlig EF-konto.

2. OPRINDELSE OG ANVENDELSE AF
MIDLERNE UNDER FLOOD H-PROJEKTET

Udgifter efter aktionstype

Midler fra fællesskabets fødevarehjælp

Produktionsfremmende aktioner

2.3 - 2.9. Formålet med EF's bidrag i form af fødevare¬
hjælp var:

Status over opfyldelsen af målsætningerne for Flood-
projektet

1. at udvide markedet for mælk og mejeriprodukter og
sikre regelmæssige mælkeforsyninger hele året;

2. at yde et finansielt bidrag til udviklingen af den lokale
mejerivirksomhed i Indien, med counterpartmidler
indkommet ved salg af de leverede produkter.

Det er klart, at når et projekt af denne type igangsættes i en
situation, hvor der er et stort udækket marked og en i
perioder stor lokal mælkeproduktion, vil der kræves
levering af produkter i et sådant tempo, at counterpartmid¬
lerne fremkommer hurtigere, end disse midler kan
absorberes af projektudgifter. Dette har foranlediget den i
punkt 2.9 nævnte opbygning af reserver. Det betyder
imidlertid ikke, at midlerne på nogen måde er spildt. De vil
helt klart komme mejeriudviklingen til gode, idet de er
øremærket til finansieringen af en væsentlig del af Flood
Ill-projektet (ca. 21 % af de samlede omkostninger). Det er
korrekt, at værdien af counterpartmidlerne som følge af
fastholdelsen af en bogføringspris fastsat i 1978 for de
pågældende produkter, synes for lav (punkt 2.5), og

2.15 - 2.18. Kommissionen erkender, at de oprindelige
målsætninger blev sat alt for højt, de blev da også hurtigt
revideret i forståelse med Verdensbanken og skulle derefter
virkeliggøres i to etaper. Det bør imidlertid bemærkes, at
målet vedrørende inddragelse af landsbysammenslutninger
er virkeliggjort med 142 % , mens forøgelsen af mejerikapa¬
citeten har været på 119 %. Selv om det meget vigtige mål
vedrørende mælkeforsyningen kun blev nået med 52 %,
skal det bemærkes, at den årlige stigning i perioden 1978-85
har været på 20,5 % om året, hvilket må betragtes som et
ganske usædvanligt resultat for et projekt af denne type.

Markedet for mælkepulver

2.47 2.48.' Udvikling af mejeriprodukter med større
værditilvækst som f.eks. mælkepulver, modermælkserstat¬
ninger osv. er produktionsmuligheder med et stort afkast,
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KOMMISSIONENS SVAR
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der bidrager til udviklingen af det indiske marked og
muliggør høje producentpriser for mælken.

3. PLANLÆGNING, KONTROL OG
OPFØLGNING

3.1 3.4. Hvad angår Kommissionens administrative
opgaver, bør man huske på, at dette program blev
udarbejdet på et tidspunkt, hvor Kommissionen havde
meget begrænsede muligheder for at følge projektet, idet
Kommissionens delegation i New Delhi først blev etableret
i 1983. Kommissionen blev derfor forståeligt nok bygget på
oplysninger og vurderinger, der blev forelagt af de lokale
myndigheder og Verdensbanken, der som meddorior var
ansvarlig for den overordnede opfølgning og evaluering af
projektet. Det er klart, at Kommissionen vil følge et nyt
fællesskabsbidrag til Flood IH-projektet med al den
opmærksomhed, som et så vigtigt projekt fortjener.

4. KONKLUSIONER

Kommissionen har noteret sig Revisionsrettens generelt
positive vurdering af projektet og finder det vigtigt, også
for at afhjælpe de svage punkter, projektet stadigvæk
frembyder, at Fællesskabet gennem fødevarehjælpen
bidrager til gennemførelsen af Flood Ill-projektet (1987-
94), der skal tjene til konsolidering og færdiggørelse af
Flood Il-projektet. Det betyder imidlertid ikke, at der vil
blive leveret EF-mejeriprodukter i perioder, hvor den lokale
mælkeproduktion er i stand til at tilfredsstille efterspørg¬
slen, således som det var tilfældet i 1986, da Revisionsretten
aflagde besøg i Indien, og hvor EF da heller ikke indgik
forpligtelser.

Endelig må det mål for Flood-projektet, der går ud på at
skabe en levedygtig og selvbærende kooperativ mejeriindu¬
stri, ikke forveksles med anvendelsen af mejeriprodukter til
sociale formål, dvs. gratis uddeling osv., idet der naturligvis
også i den forbindelse ydes støtte fra EF. Som led i den
fødevarehjælp, der kanaliseres gennem NGO, leverer
Fællesskabet åiligt Indien mejeriprodukter til en værdi af
mere end 3,5 mio ECU til sociale formål.
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