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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ πρέπει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε σχέδια ανάπτυ¬
ξης ικανά, άμεσα ή μακροπρόθεσμα, να επουλώσουν το
επισιτιστικό έλλειμμα από το οποίο υποφέρει το
βοηθούμενο κράτος και το οποίο επιθυμεί να καλύψει η
Κοινότητα.

Στόχοι και γενικές αρχές της επισιτιστικής
βοήθειας της Κοινότητας

1.1. Η « κλασσική » επισιτιστική βοήθεια που παρέχε¬
ται από την Κοινότητα ανταποκρίνεται στις περιπτώ¬
σεις στις οποίες το προς κάλυψη επισιτιστικό έλλειμμα
δεν παρουσιάζει επείγοντα χαρακτήρα και στις οποίες
υφίσταται μια αρκετά ανεπτυγμένη νομισματική οικο¬
νομία. Οι στόχοι αυτού του τύπου δράσης, όπως
εκτίθενται στους Κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2750/75 και
3331/82 του Συμβουλίου της 29 Οκτωβρίου 1975 και της
3 Δεκεμβρίου 1982 (') αντίστοιχα, που αφορούν την
πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας,
είναι κυρίως οι ακόλουθοι: «ανύψωση του επιπέδου
διατροφής των δικαιούχων πληθυσμών» και «συμβολή
στη σύμμετρη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των
δικαιούχων χωρών». Το άρθρο 2 παράγραφος 3

υπαγορεύει τα εξής: «Η χορήγηση επισιτιστικής
βοήθειας υπόκειται, εφόσον χρειάζεται, στην πραγμα¬
τοποίηση ετήσιων ή πολυετών σχεδίων ανάπτυξης και
κατά προτεραιότητα εκείνων που αποσκοπούν στη
βελτίωση της επισιτιστικής παραγωγής στις δικαιούχες
χώρες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η βοήθεια μπορεί να
συμβάλει απευθείας στην πραγματοποίηση αυτών των
σχεδίων. Αυτή η συμπληρωματικότητα μπορεί να
εξασφαλιστεί χάρη στη χρησιμοποίηση κεφαλαίων
ανταλλαγής, εφόσον η βοήθεια της Κοινότητας προο¬
ρίζεται για την πώληση.»

1.2. Η πραγματοποίηση των καθορισμένων στόχων
προϋποθέτει ότι τα προϊόντα που αποτελούν το αντικεί¬
μενο της βοήθειας θα πωλούνται στο εσωτερικό της
δικαιούχου χώρας σε τιμή τέτοια ώστε η εισαγωγή τους
στην αγορά να μη διαταράσσει τις συνθήκες στις οποίες
διακινούνται τα παρόμοια εγχώρια προϊόντα. 'Ετσι δεν
αποθαρρύνονται οι προσπάθειες των τοπικών αγροτών.
Επιπλέον, το οικονομικό προϊόν αυτής της πώλησης

(') Οι υποσημειώσεις είναι συγκεντρωμένες στο τέλος της
έκθεσης

Ειδικοί στόχοι της επιχείρησης Flood

1.3. Στο τέλος της δεκαετίας του 60, πλεονάσματα
γαλακτοκομικών προϊόντων της Κοινότητας δόθηκαν
στην Ινδία στα πλαίσια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού
Προγράμματος (ΠΕΠ, PROGRAMME ALIMENTAI¬
RE MONDIAL PAM) για να πωληθούν σε γαλακτο¬
κομεία του δημόσιου τομέα στη Βομβάη, την Καλκού-
τα, το Δελχί και το Μαδράς και στη συνέχεια να
αναμειχθούν με εγχώριο γάλα. Το προϊόν της πώλησης
θα χρησιμοποιείτο για την ανάπτυξη, την εντατικο¬
ποίηση και την μετατροπή του συστήματος παραγωγής,
μεταποίησης και διανομής του γάλακτος για να
εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός των τεσσάρων αυτών
μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό το σχέδιο, η επιχείρι¬
ση FLOOD Ι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί περί τα
μέσα του 1975. Διήρκεσε μέχρι το 1981, υπερκαλύπτο¬
ντας έτσι επί τρία έτη την επιχείρηση FLOOD II που
είχε αρχίσει το 1978. Αν και η επιχείριση FLOOD Ι
απαίτησε περισσότερο από το διπλάσιο του προβλεπό¬
μενου χρόνου, το σύνολο των δαπανών δεν υπερέβη τις
προβλέψεις παρά μόνο κατά 23 %. Εντούτοις οι
σχετικές με τις εγκαταστάσεις μεταποίησης δαπάνες
ανήλθαν στο 54 % του συνόλου, δηλαδή στο διπλάσιο
από το προβλεπόμενο.
1 .4. Η επιχείρηση FLOOD II αποτελεί την ενίσχυση
της επιχείρισης FLOOD Ι και την επέκταση της στο
σύνολο της χώρας, η οποία κατέστη δυνατή με δάνειο
από τη Διεθνή Ένωση Ανάπτυξης της Παγκόσμιας
Τράπεζας (AID) και με απευθείας Κοινοτική βοήθεια.
Πράγματι, μετά από αίτηση της ινδικής κυβέρνησης, η
Επιτροπή παρουσίασε υπόμνημα στο Συμβούλιο ώστε
αυτό να αναγνωρίσει, με την ευκαιρία απόφασης
σχετικής με την παροχή επισιτιστικής βοήθειας στην
Ινδία για το έτος 1978, «την αναγκαιότητα της
εξασφάλισης της συνέχισης του συνόλου της επιχείρι-
σης FLOOD II, η οποία είναι απαραίτητη για την
πραγματοποίηση των στόχων της». Αφού συμβουλεύ¬
τηκε το Κοινοβούλιο, τον Απρίλιο του 1978, το
Συμβούλιο αποφάσισε να παρέχει την επισιτιστική
βοήθεια που ζητήθηκε από την Ινδία για το 1978 και
παράλληλα ανέλαβε την υποχρέωση να ανανεώνει κάθε
χρόνο τις προμήθειες μέχρι το τέλος της επιχείρισης
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ανήλθαν στο 54 % του συνόλου, δηλαδή στο διπλάσιο
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4. 2. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 31/3

FLOOD II. Αυτή η προθεσμία, που αρχικά είχε οριστεί
για το 1985, τελικά ανανεώθηκε, με διαδοχικές αποφά¬
σεις, μέχρι το 1987. Κατόπιν αυτού η Κοινότητα θα
ανελάμβανε, εκτός από τους γενικούς στόχους των
επιχειρήσεων της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας,
και τους ειδικούς στόχους της επιχείρησης FLOOD II
οι οποίοι, κατ' αρχήν της είχαν παρουσιαστεί στο
προαναφερόμενο υπόμνημα με τον εξής τρόπο:

(α) Βελτίωση των συνθηκών ζωής δέκα εκατομμυρίων
οικογενειών γαλακτοπαραγωγών, αυξάνοντας κατά
13 εκατ. λίτρα γάλακτος την ημέρα την ισχύ
μεταποίησης της συνεταιριστικής γαλακτοκομικής
βιομηχανίας που ήταν 6,36 εκατ. λίτρα γάλακτος
ημερησίως.

(β) Δημιουργία δικτύου διανομής γάλακτος που να
καλύπτει 142 πόλεις άνω των 100 000 κατοίκων.

(γ) Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την
πραγματοποίηση προγραμμάτων προώθησης της
γαλακτοκομικής παραγωγής, όπως τεχνητή γονιμο¬
ποίηση, παραγωγή εμβολίων, δημιουργία συνθέτων
τροφών κλπ.

(δ) Επίτευξη ισορροπημένης ημερήσιας διατροφής
από θρεπτική άποψη αυξάνοντας την ημερήσια
κατανάλωση γάλακτος σε 180 γραμμάρια κατ'
άτομο.

1.5. Η επισιτιστική βοήθεια της Κοινότητας απέβλε¬
πε στο να συμβάλλει στην επέκταση της αγοράς
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και, κατά
συνέπεια, στο να ενθαρρύνει την αύξηση της τοπικής
παραγωγής, που θα οδηγούσε στη σταδιακή αντικατά¬
σταση των τροφίμων που παρέχονται από την κοινοτική
βοήθεια. Προβλεπόταν ότι μετά την 3 1 Μαρτίου 1984 τα
γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από την
Κοινότητα δεν θα ήταν πλέον απαραίτητα.

1.6. Η κοινή γνώμη θεωρούσε ότι η επιχείρηση
FLOOD είχε Kat άλλους ακόμη πιο φιλόδοξους
στόχους, όπως να προσφέρει στους πλέον άπορους από
τους αγρότες ένα ουσιώδες συμπλήρωμα των εσόδων
τους, καθώς και τη δυνατότητα τακτικού εφοδιασμού σε
γαλακτοκομικά προϊόντα για το πιο φτωχό κτήμα του
ινδικού πληθυσμού. Πάντως, όποιο και αν ήταν το
περιεχόμενο της δημοσιότητας που δόθηκε γύρω από
την επιχείρηση FLOOD το Ελεγκτικό Συνέδριο προέ¬
βη στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που πέτυχε η
επιχείρηση FLOOD II αποκλειστικά από την άποψη
των γενικών στόχων της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας καθώς και των ειδικών μακροπρόθεσμων
στόχων της επιχείρισης.

Αναπαραγωγή του προτύπου «Anand»

1.7. Η επιχείρηση FLOOD προοριζόταν να αναπαρα¬
γάγει σ' όλη την Ινδία το πρότυπο του συναιτερισμού
γαλακτοπαραγωγών «Anand», που περιγράφεται στο
παράρτημα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1946 και οφείλει το
όνομα του στη πόλη της πολιτείας GUJARAT, στην
οποία βρίσκεται. Το 1965 η οργάνωση αυτή είχε πετύχει
τόσο καλά, ώστε ιδρύθηκε στην Anand ένα «Εθνικό
Συμβούλιο Γαλακτοκομικής Ανάπτυξης» (ΕΣΓΑ, NA¬
TIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD
NDOB) υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή του

συνεταιρισμού, έχοντας ως αποστολή την ενθάρρυνση
της διάδοσης του συναιτεριστικού προτύπου.

1.8. Το 1970 ιδρύθηκε στην ίδια περιοχή η «Ινδική
Γαλακτοκομική Εταιρεία» (ΙΓΕ, INDIAN DIAIRY
CORPORATION IDC), η οποία είναι ιδιοκτησία
του ινδικού κράτους και αποσκοπεί στην προώθηση και
τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της γαλακτοκομικής
παραγωγής. Η εταιρεία είναι επιφορτισμένη με την
πώληση των γαλακτοκομικών προϊόντων που παρέχο¬
νται στα πλαίσια της βοήθειας, με τη χρησιμοποίηση
των εισπράξεων από τις πωλήσεις στην επιχείρηση
FLOOD και με τη διαχείριση ενός κόμβου συγκέντρω¬
σης εισαγομένων και εγχωρίων γαλακτοκομικών προ¬
ϊόντων που επιτρέπουν την παραγωγή ανασχηματισμέ¬
νου γάλακτος. Ασχολείται επίσης με τη χονδρική
προμήθεια μηχανών γαλακτοκομείων και με την
εισαγωγή και εξαγωγή γαλακτοπαραγωγών ζώων. Έχει
τον ίδιο πρόεδρο, που προέρχεται από το συνεταιρισμό
«Anand» καθώς και το ίδιο διοικητικό συμβούλιο με το
ΕΣΓΑ, το οποίο παρέχει από το 1965 πολυάριθμες
υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας και με το οποίο γενικά
θεωρείται από κοινού υπεύθυνη για το σχέδιο. Στις
πολιτείες και τα εδάφη της Ένωσης, οι υπάρχουσες ή
πρόσφατα δημιουργηθείσες ομοσπονδίες γαλακτοπα¬
ραγωγικών συνεταιρισμών εκτελούν τις ενέργειες που
προβλέπονται από την επιχείρηση FLOOD II.

Πηγές πληροφόρησης

1.9. Οι επίσημες στατιστικές που αφορούν τη γαλα¬
κτοκομική βιομηχανία στην Ινδία είναι σπάνιες και όχι
αξιόπιστες. Δεν υπάρχουν σίγουρα δεδομένα που να
επιτρέπουν την μέτρηση των μεταβολών της παραγωγής
και της κατανάλωσης γάλακτος. Οι πληροφορίες που
έχουν συγκεντρωθεί από ανεξάρτητες πηγές για τον
οργανωμένο γαλακτοκομικό τομέα είναι περιορισμέ¬
νες, και ο μη οργανωμένος τομέας, που είναι απέραντος,
παραμένει ένα πλήρες μυστήριο όσον αφορά τη
γαλακτοκομική παραγωγή, την απόδοση του ζωικού
κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής και την παρασκευή
γαλακτοκομικών προϊόντων. Όσοι θέλουν να προβούν
σε εκτιμήσεις (ΠΕΠ/ΟΤΓ Οργανισμός Τροφής και
Γεωργίας, FLOOD AND AGRICULTURE ORGANI¬
SATION FAO, ΠΤ Παγκόσμια Τράπεζα/ΔΕΑ
Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης (AID), η ΕΟΚ ή ακόμα η
ίδια η ινδική κυβέρνηση) συναντούν δυσκολίες προκει¬
μένου να συγκρίνουν τις πληροφορίες που τους
παρέχονται από τις ΙΓΕ/ΕΣΓΑ με ανεξάρτητα αξιόπι¬
στα δεδομένα. Το Συνέδριο πάντως χρησιμοποίησε τις
πλέον ποικίλες και λιγότερο αντιφατικές πηγές πληρο¬
φόρησης, ώστε να μειώσει τις αβεβαιότητες που
οφείλονται σ' ορισμένες από αυτές, καθώς και τις δικές
του λεπτομερείς καταγραφές (κυρίως των τιμών) που
διεξάγησαν επιτόπου.

1.10. Οι λογαριασμοί της ΙΓΕ και του ΕΣΓΑ ελέγχο¬
νται από αναθεωρητές επιχειρήσεων που ορίζονται
επιτόπου και που διορίζονται από το Γενικό Ελεγκτή
της Ινδικής Ένωσης. Ορισμένες μέθοδοι σχετικές με
τον έλεγχο των ενώσεων και ομοσπονδιών των γαλα¬
κτοκομικών συνεταιρισμών προβλέπονται στα πλαίσια
της επιχείρησης FLOOD Π, αλλά στις περισσότερες
πολιτείες δεν εφαρμόζονται.

1.11. Τα ποσά σε ρούπιες (RS) που αναφέρονται σ'
αυτή την έκθεση εκφράζονται σε «κρορ» (CR, 1 κρορ
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FLOOD II. Αυτή η προθεσμία, που αρχικά είχε οριστεί
για το 1985, τελικά ανανεώθηκε, με διαδοχικές αποφά¬
σεις, μέχρι το 1987. Κατόπιν αυτού η Κοινότητα θα
ανελάμβανε, εκτός από τους γενικούς στόχους των
επιχειρήσεων της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας,
και τους ειδικούς στόχους της επιχείρησης FLOOD II
οι οποίοι, κατ' αρχήν της είχαν παρουσιαστεί στο
προαναφερόμενο υπόμνημα με τον εξής τρόπο:

(α) Βελτίωση των συνθηκών ζωής δέκα εκατομμυρίων
οικογενειών γαλακτοπαραγωγών, αυξάνοντας κατά
13 εκατ. λίτρα γάλακτος την ημέρα την ισχύ
μεταποίησης της συνεταιριστικής γαλακτοκομικής
βιομηχανίας που ήταν 6,36 εκατ. λίτρα γάλακτος
ημερησίως.

(β) Δημιουργία δικτύου διανομής γάλακτος που να
καλύπτει 142 πόλεις άνω των 100 000 κατοίκων.

(γ) Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την
πραγματοποίηση προγραμμάτων προώθησης της
γαλακτοκομικής παραγωγής, όπως τεχνητή γονιμο¬
ποίηση, παραγωγή εμβολίων, δημιουργία συνθέτων
τροφών κλπ.

(δ) Επίτευξη ισορροπημένης ημερήσιας διατροφής
από θρεπτική άποψη αυξάνοντας την ημερήσια
κατανάλωση γάλακτος σε 180 γραμμάρια κατ'
άτομο.

1.5. Η επισιτιστική βοήθεια της Κοινότητας απέβλε¬
πε στο να συμβάλλει στην επέκταση της αγοράς
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και, κατά
συνέπεια, στο να ενθαρρύνει την αύξηση της τοπικής
παραγωγής, που θα οδηγούσε στη σταδιακή αντικατά¬
σταση των τροφίμων που παρέχονται από την κοινοτική
βοήθεια. Προβλεπόταν ότι μετά την 3 1 Μαρτίου 1984 τα
γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από την
Κοινότητα δεν θα ήταν πλέον απαραίτητα.

1.6. Η κοινή γνώμη θεωρούσε ότι η επιχείρηση
FLOOD είχε Kat άλλους ακόμη πιο φιλόδοξους
στόχους, όπως να προσφέρει στους πλέον άπορους από
τους αγρότες ένα ουσιώδες συμπλήρωμα των εσόδων
τους, καθώς και τη δυνατότητα τακτικού εφοδιασμού σε
γαλακτοκομικά προϊόντα για το πιο φτωχό κτήμα του
ινδικού πληθυσμού. Πάντως, όποιο και αν ήταν το
περιεχόμενο της δημοσιότητας που δόθηκε γύρω από
την επιχείρηση FLOOD το Ελεγκτικό Συνέδριο προέ¬
βη στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που πέτυχε η
επιχείρηση FLOOD II αποκλειστικά από την άποψη
των γενικών στόχων της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας καθώς και των ειδικών μακροπρόθεσμων
στόχων της επιχείρισης.

Αναπαραγωγή του προτύπου «Anand»

1.7. Η επιχείρηση FLOOD προοριζόταν να αναπαρα¬
γάγει σ' όλη την Ινδία το πρότυπο του συναιτερισμού
γαλακτοπαραγωγών «Anand», που περιγράφεται στο
παράρτημα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1946 και οφείλει το
όνομα του στη πόλη της πολιτείας GUJARAT, στην
οποία βρίσκεται. Το 1965 η οργάνωση αυτή είχε πετύχει
τόσο καλά, ώστε ιδρύθηκε στην Anand ένα «Εθνικό
Συμβούλιο Γαλακτοκομικής Ανάπτυξης» (ΕΣΓΑ, NA¬
TIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD
NDOB) υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή του

συνεταιρισμού, έχοντας ως αποστολή την ενθάρρυνση
της διάδοσης του συναιτεριστικού προτύπου.

1.8. Το 1970 ιδρύθηκε στην ίδια περιοχή η «Ινδική
Γαλακτοκομική Εταιρεία» (ΙΓΕ, INDIAN DIAIRY
CORPORATION IDC), η οποία είναι ιδιοκτησία
του ινδικού κράτους και αποσκοπεί στην προώθηση και
τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της γαλακτοκομικής
παραγωγής. Η εταιρεία είναι επιφορτισμένη με την
πώληση των γαλακτοκομικών προϊόντων που παρέχο¬
νται στα πλαίσια της βοήθειας, με τη χρησιμοποίηση
των εισπράξεων από τις πωλήσεις στην επιχείρηση
FLOOD και με τη διαχείριση ενός κόμβου συγκέντρω¬
σης εισαγομένων και εγχωρίων γαλακτοκομικών προ¬
ϊόντων που επιτρέπουν την παραγωγή ανασχηματισμέ¬
νου γάλακτος. Ασχολείται επίσης με τη χονδρική
προμήθεια μηχανών γαλακτοκομείων και με την
εισαγωγή και εξαγωγή γαλακτοπαραγωγών ζώων. Έχει
τον ίδιο πρόεδρο, που προέρχεται από το συνεταιρισμό
«Anand» καθώς και το ίδιο διοικητικό συμβούλιο με το
ΕΣΓΑ, το οποίο παρέχει από το 1965 πολυάριθμες
υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας και με το οποίο γενικά
θεωρείται από κοινού υπεύθυνη για το σχέδιο. Στις
πολιτείες και τα εδάφη της Ένωσης, οι υπάρχουσες ή
πρόσφατα δημιουργηθείσες ομοσπονδίες γαλακτοπα¬
ραγωγικών συνεταιρισμών εκτελούν τις ενέργειες που
προβλέπονται από την επιχείρηση FLOOD II.

Πηγές πληροφόρησης

1.9. Οι επίσημες στατιστικές που αφορούν τη γαλα¬
κτοκομική βιομηχανία στην Ινδία είναι σπάνιες και όχι
αξιόπιστες. Δεν υπάρχουν σίγουρα δεδομένα που να
επιτρέπουν την μέτρηση των μεταβολών της παραγωγής
και της κατανάλωσης γάλακτος. Οι πληροφορίες που
έχουν συγκεντρωθεί από ανεξάρτητες πηγές για τον
οργανωμένο γαλακτοκομικό τομέα είναι περιορισμέ¬
νες, και ο μη οργανωμένος τομέας, που είναι απέραντος,
παραμένει ένα πλήρες μυστήριο όσον αφορά τη
γαλακτοκομική παραγωγή, την απόδοση του ζωικού
κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής και την παρασκευή
γαλακτοκομικών προϊόντων. Όσοι θέλουν να προβούν
σε εκτιμήσεις (ΠΕΠ/ΟΤΓ Οργανισμός Τροφής και
Γεωργίας, FLOOD AND AGRICULTURE ORGANI¬
SATION FAO, ΠΤ Παγκόσμια Τράπεζα/ΔΕΑ
Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης (AID), η ΕΟΚ ή ακόμα η
ίδια η ινδική κυβέρνηση) συναντούν δυσκολίες προκει¬
μένου να συγκρίνουν τις πληροφορίες που τους
παρέχονται από τις ΙΓΕ/ΕΣΓΑ με ανεξάρτητα αξιόπι¬
στα δεδομένα. Το Συνέδριο πάντως χρησιμοποίησε τις
πλέον ποικίλες και λιγότερο αντιφατικές πηγές πληρο¬
φόρησης, ώστε να μειώσει τις αβεβαιότητες που
οφείλονται σ' ορισμένες από αυτές, καθώς και τις δικές
του λεπτομερείς καταγραφές (κυρίως των τιμών) που
διεξάγησαν επιτόπου.

1.10. Οι λογαριασμοί της ΙΓΕ και του ΕΣΓΑ ελέγχο¬
νται από αναθεωρητές επιχειρήσεων που ορίζονται
επιτόπου και που διορίζονται από το Γενικό Ελεγκτή
της Ινδικής Ένωσης. Ορισμένες μέθοδοι σχετικές με
τον έλεγχο των ενώσεων και ομοσπονδιών των γαλα¬
κτοκομικών συνεταιρισμών προβλέπονται στα πλαίσια
της επιχείρησης FLOOD Π, αλλά στις περισσότερες
πολιτείες δεν εφαρμόζονται.

1.11. Τα ποσά σε ρούπιες (RS) που αναφέρονται σ'
αυτή την έκθεση εκφράζονται σε «κρορ» (CR, 1 κρορ
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= 10 εκατομμύρια). 10 εκατ. ρούπιες (1 CR RS)
ισοδυναμούν περίπου με 1 εκατ. ECU για τη θεωρούμε¬
νη περίοδο, έστω και αν η συναλλαγματική ισοτιμία
έχει υποστεί μεταβολές.

2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ FLOOD II

2.2. ' Eva σημαντικό μέρος των πιστώσεων που δόθη¬
καν κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων της επιχείρισης
FLOOD, μεταβιβάστηκε σε συνεταιριστικούς οργανι¬
σμούς στις διάφορες πολιτείες και εδάφη της Ινδικής
Ένωσης υπό τη μορφή δανείων, φυσικά επιστρεπτέων,

' ώστε η ΙΓΕ να διαθέτει προοδευτικά σημαντικά
κεφάλαια για επαναχρησιμοποίηση. Το σημείο 2.3 του
πίνακα 1 δείχνει ότι η ΙΓΕ έλαβε για την FLOOD II
συνολικό ποσό 67 CR RS από επιστροφές και επιτόκια
δανείων που προέρχονται από την FLOOD Ι.

Σύνολο των πόρων

2. 1 . Ο πίνακας 1 συνοψίζει τις πλη ροφορίες που έχουν
δοθεί από τις χρηματοδοτούσες πολιτείες της ΙΓΕ.
Επειδή χρειάζονται λεπτομερέστερες παρατηρήσεις
σχετικά με το προϊόν της επισιτιστικής βοήθειας της
ΕΟΚ προς την επιχείρηση FLOOD Η, οι επεξηγήσεις
που αφορούν τη χρηματοδότηση από άλλες πηγές
παρέχονται πρώτες. Το σημείο 2.1 του πίνακα 1

αναφέρεται στην πίστωση AID της Παγκόσμιας
Τράπεζας για την επιχείριση FLOOD II, η οποία τέθηκε
στη διάθεση της ΙΓΕ από την ινδική κυβέρνηση υπό τη
μορφή δανείου. Τα κεφάλαια ανταλλαγής που προέρχο¬
νται από πώληση κοινοτικών δωρεών, και τα οποία δεν
χρησιμοποιήθηκαν ποτέ καθ' ολοκληρία, αντίθετα
μάλιστα (βλέπε σημείο 2.9), επέτρεψαν στην ΙΓΕ να
προχρηματοδοτήσει τις ενέργειες που καλύπτονται από
την πίστωση AID, η οποία είναι ρευστοποιήσιμη
ανάλογα με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, χωρίς να
υπάρχει ανάγκη δανεισμού.

Πόροι προερχόμενοι από την επισιτιστική βοήθεια
της Κοινότητας

2.3. Η πώληση στην ινδική αγορά της επισιτιστικής
βοήθειας που παρέχεται από την Κοινότητα θα έπρεπε
να αποτελεί το κυριώτερο μέρος των αναγκαίων πόρων
για την επιχείρηση FLOOD II. Η αξία σε διεθνείς τιμές
των ποσοτήτων που έχουν δοθεί, παρουσιάζεται στον
πίνακα 2.

2.4. ' Οσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που
παρασχέθηκαν, εκτός από την περίπτωση κατά την
οποία η Ινδία παρέλαβε, το 1982, 5 000 τόννους
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη παλαιότερο από αυτό
που προβλεπόταν στην συμφωνία προμήθειας (7 έως 8
μηνών αντί για 6), δεν καταγράφηκαν μείζονες διαφορές
ανάμεσα στην ποιότητα που υποσχόταν η βοήθεια και

Πίνακας 1 Προέλευση και χρησιμοποίηση των κεφαλαίων στην επιχείριση Flood II

Έσοδα
1. Προερχόμενα από την επισιτιστική βοήθεια της ΕΟΚ στην επιχείριση Flood II
1.1. Αξία (κατ' αποκοπήν) κεφαλαίων προερχομένων από επισιτιστική βοήθεια
1.2. Πλεόνασμα αποθέματος του κόμβου συγκέντρωσης την 31. 3. 1985 (2)
1.3. Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις
2/Αλλες πηγές
2.1. Δάνειο AID (μέσω ινδικής κυβέρνησης)
2.2. Επιδότηση ινδικής κυβέρνησης
2.3. Επιστροφή δανείων της Flood Ι (38) και τόκων (29)

Εκτιμούμενο σύνολο εσόδων

Δαπάνες
3.1. Δαπάνες για μελλοντικά σχέδια (3)
3.2. Καθαρές δαπάνες για άλλα σχέδια της ινδικής κυβέρνησης

Πρόβλεψη
τον Ιούνιο

1985 (')

240

173

72

485

485

(Κρορ ρουπιών)

Πραγματοποίηση · ·

το
Νοέμβριο 1985

261
89
87

109
4

67

325
13

437

180

617

338

Πλεόνασμα εσόδων επί των δαπανών

Τραπεζικά υπόλοιπα στις 30. 11. 1985

Διαφορά (4)

279

239

40

(') Έγγραφο της Επιτροπής, COM(77) 541 τελικό, αναφέρει για την ΕΟΚ 270 εκατ. Δολ. ΗΠΑ, για τη ΔΕΑ 200 εκατ. Δολ. ΗΠΑ, ενώ η Flood Ι παρέχει
εκ νέου 80 εκατ. Δολ. ΗΠΑ.

(2) Τελευταία διαθέσιμα δεδομένα.
(3) Αναλύονται στους πίνακες 2 και 3.
(4) Κυρίως προκαταβολές και δάνεια της ΙΓΕ.
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= 10 εκατομμύρια). 10 εκατ. ρούπιες (1 CR RS)
ισοδυναμούν περίπου με 1 εκατ. ECU για τη θεωρούμε¬
νη περίοδο, έστω και αν η συναλλαγματική ισοτιμία
έχει υποστεί μεταβολές.

2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ FLOOD II

2.2. ' Eva σημαντικό μέρος των πιστώσεων που δόθη¬
καν κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων της επιχείρισης
FLOOD, μεταβιβάστηκε σε συνεταιριστικούς οργανι¬
σμούς στις διάφορες πολιτείες και εδάφη της Ινδικής
Ένωσης υπό τη μορφή δανείων, φυσικά επιστρεπτέων,

' ώστε η ΙΓΕ να διαθέτει προοδευτικά σημαντικά
κεφάλαια για επαναχρησιμοποίηση. Το σημείο 2.3 του
πίνακα 1 δείχνει ότι η ΙΓΕ έλαβε για την FLOOD II
συνολικό ποσό 67 CR RS από επιστροφές και επιτόκια
δανείων που προέρχονται από την FLOOD Ι.

Σύνολο των πόρων

2. 1 . Ο πίνακας 1 συνοψίζει τις πλη ροφορίες που έχουν
δοθεί από τις χρηματοδοτούσες πολιτείες της ΙΓΕ.
Επειδή χρειάζονται λεπτομερέστερες παρατηρήσεις
σχετικά με το προϊόν της επισιτιστικής βοήθειας της
ΕΟΚ προς την επιχείρηση FLOOD Η, οι επεξηγήσεις
που αφορούν τη χρηματοδότηση από άλλες πηγές
παρέχονται πρώτες. Το σημείο 2.1 του πίνακα 1

αναφέρεται στην πίστωση AID της Παγκόσμιας
Τράπεζας για την επιχείριση FLOOD II, η οποία τέθηκε
στη διάθεση της ΙΓΕ από την ινδική κυβέρνηση υπό τη
μορφή δανείου. Τα κεφάλαια ανταλλαγής που προέρχο¬
νται από πώληση κοινοτικών δωρεών, και τα οποία δεν
χρησιμοποιήθηκαν ποτέ καθ' ολοκληρία, αντίθετα
μάλιστα (βλέπε σημείο 2.9), επέτρεψαν στην ΙΓΕ να
προχρηματοδοτήσει τις ενέργειες που καλύπτονται από
την πίστωση AID, η οποία είναι ρευστοποιήσιμη
ανάλογα με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, χωρίς να
υπάρχει ανάγκη δανεισμού.

Πόροι προερχόμενοι από την επισιτιστική βοήθεια
της Κοινότητας

2.3. Η πώληση στην ινδική αγορά της επισιτιστικής
βοήθειας που παρέχεται από την Κοινότητα θα έπρεπε
να αποτελεί το κυριώτερο μέρος των αναγκαίων πόρων
για την επιχείρηση FLOOD II. Η αξία σε διεθνείς τιμές
των ποσοτήτων που έχουν δοθεί, παρουσιάζεται στον
πίνακα 2.

2.4. ' Οσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που
παρασχέθηκαν, εκτός από την περίπτωση κατά την
οποία η Ινδία παρέλαβε, το 1982, 5 000 τόννους
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη παλαιότερο από αυτό
που προβλεπόταν στην συμφωνία προμήθειας (7 έως 8
μηνών αντί για 6), δεν καταγράφηκαν μείζονες διαφορές
ανάμεσα στην ποιότητα που υποσχόταν η βοήθεια και

Πίνακας 1 Προέλευση και χρησιμοποίηση των κεφαλαίων στην επιχείριση Flood II

Έσοδα
1. Προερχόμενα από την επισιτιστική βοήθεια της ΕΟΚ στην επιχείριση Flood II
1.1. Αξία (κατ' αποκοπήν) κεφαλαίων προερχομένων από επισιτιστική βοήθεια
1.2. Πλεόνασμα αποθέματος του κόμβου συγκέντρωσης την 31. 3. 1985 (2)
1.3. Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις
2/Αλλες πηγές
2.1. Δάνειο AID (μέσω ινδικής κυβέρνησης)
2.2. Επιδότηση ινδικής κυβέρνησης
2.3. Επιστροφή δανείων της Flood Ι (38) και τόκων (29)

Εκτιμούμενο σύνολο εσόδων

Δαπάνες
3.1. Δαπάνες για μελλοντικά σχέδια (3)
3.2. Καθαρές δαπάνες για άλλα σχέδια της ινδικής κυβέρνησης

Πρόβλεψη
τον Ιούνιο

1985 (')

240

173

72

485

485

(Κρορ ρουπιών)

Πραγματοποίηση · ·

το
Νοέμβριο 1985

261
89
87

109
4

67

325
13

437

180

617

338

Πλεόνασμα εσόδων επί των δαπανών

Τραπεζικά υπόλοιπα στις 30. 11. 1985

Διαφορά (4)

279

239

40

(') Έγγραφο της Επιτροπής, COM(77) 541 τελικό, αναφέρει για την ΕΟΚ 270 εκατ. Δολ. ΗΠΑ, για τη ΔΕΑ 200 εκατ. Δολ. ΗΠΑ, ενώ η Flood Ι παρέχει
εκ νέου 80 εκατ. Δολ. ΗΠΑ.

(2) Τελευταία διαθέσιμα δεδομένα.
(3) Αναλύονται στους πίνακες 2 και 3.
(4) Κυρίως προκαταβολές και δάνεια της ΙΓΕ.
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Έτη «

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Σύνολο

Πίνακας 2 Η κοινοτική βοήθεια σε διεθνείς τιμές

Ποσότητες (1 000 τ)

Αποβουτυρωμένο
γάλα σε
σκόνη

31 000
31000
31000
36 000
31 000
35 000
27 000
20 000

242 000

Βουτυρέλαιο

12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
11 200
7 000
5 000

86 700

Φυτικό
έλαιο

	

'

500
1 000

1 500

Αξία σε διεθνείς τιμές
(συμπεριλαμβανομένης

της μεταφοράς)
(1 000 ECU)

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

389 664

αυτήν που διατέθηκε στην Ινδία. Αυτή η ευνοϊκή
κατάσταση εξηγείται κατ' αρχήν από το γεγονός ότι η
βοήθεια τίθεται στη διάθεση της Ινδίας F.O.B. Το
κράτος λοιπόν αυτό, παραλαμβάνει τα προϊόντα στα
κοινοτικά λιμάνια, είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά της
βοήθειας και κατά συνέπεια το συμφέρει να φροντίζει
τη μεταφορά και να επαληθεύει το ίδιο, πριν από τη
φόρτωση, την ποιότητα των προϊόντων. Γι' αυτό το
σκοπό ειδικευμένος υπάλληλος της ΙΓΕ/ΕΣΓΑ είναι
επιφορτισμένος, στις Βρυξέλλες, με την επίβλεψη στην
Ευρώπη της ποιότητας της βοήθειας που παρέχεται.
Από τότε η Ινδία δεν παραπονέθηκε ποτέ για σημαντικά
ποιοτικά προβλήματα.

2.5. Το σημείο 1.1 του πίνακα 1 δείχνει την αξία των
κεφαλαίων που προέρχονται από επισιτιστική βοήθεια
της Κοινότητας, δηλαδή 261 CR RS, και η οποία, όπως
αναγνωρίζεται από τις ινδικές αρχές πρέπει να επενδυ¬
θεί στην επιχείριση FLOOD. Γι' αυτό το σκοπό
εφήρμοσαν στις ποσότητες που παραλαμβάνονται και
τίθενται στο εμπόριο, μια κατ' αποκοπή αξία, η οποία
έγινε σιωπηρά αποδεκτή από την Επιτροπή. Αυτή η
κατ' αποκοπή αξία που ορίστηκε το 1978 σε τιμή
παραπλήσια με τη διεθνή τιμή, απομακρύνθηκε βαθμη¬
δόν από την τελευταία λόγω του πληθωρισμού και
πλέον σήμερα δεν αντιστοιχεί καθόλου στις τιμές που
επικρατούν στην ινδική αγορά! Το Συνέδριο, τοποθετώ¬
ντας στη γραμμή 1 .2 το λογιστικό πλεόνασμα των 89 CR
RS που εμφανίζεται στο απόθεμα του κόμβου συγκε¬
ντρώσεως, επιθυμεί να στρέψει την προσοχή στο
γεγονός ότι το πραγματικό προϊόν της πώλησης της
επισιτιστικής κοινοτικής βοήθειας υπήρξε τουλάχι¬
στον 350 CR RS, και ίσως και περισσότερο, στο μέτρο
που από πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί επιτό¬
που δείχνουν ότι αυτές οι τιμές πώλησης είναι διπλά¬
σιες της προαναφερθείσας κατ' αποκοπή τιμής. Το
απόθεμα του κόμβου συγκέντρωσης αποτελεί ως προς
τούτο ταμειακό συμπλήρωμα, το οποίο προέρχεται
εξάλλου από τη μη ταχεία χρησιμοποίηση των ποσών
που οι ινδικές αρχές έχουν ήδη αναγνωρίσει ότι
οφείλουν να επενδυθούν στα πλαίσια της επιχείρισης
FLOOD (βλέπε σημείο 2.9).

2.6. Ως επί το πλείστον όμως, η αναγνωρισμένη αξία
των κεφαλαίων που προέρχονται από επισιτιστική
βοήθεια, είναι πολύ κατώτερη «από τις τιμές που
συνήθως εφαρμόζονται για προϊόντα παρόμοιας ποιό¬
τητας», όπως ορίζεται στους «γενικούς όρους» που
επαναλαμβάνονται πάντα στις ετήσιες συμφωνίες
παράδοσης που υπογράφονται από την ινδική κυβέρνη

ση. Οι τιμές της εγχώριας αγοράς είναι περίπου το
τριπλάσιο της κατ' αποκοπή αξίας, και, εάν η δοθείσα
κοινοτική επισιτιστική βοήθεια είχε εκτιμηθεί σύμφω¬
να με τις τιμές αγοράς των εγχωρίων προϊόντων, θα είχε
κοστίσει στις συνεταιριστικές ομοσπονδίες των πολι¬
τειών 650 CR RS περίπου. Είναι προφανές ότι οι ιδνικές
αρχές εκμεταλλεύτηκαν την κοινοτική δωρεά για να
προμηθεύσουν τα γαλακτοκομεία με, στην ουσία
επιδοτούμενα, προϊόντα σε χαμηλές τιμές, ευνοόντας
έτσι μια κάποια πτώση των τιμών εμπορίας, και
εξασκόντας κατά συνέπεια πίεση για πτώση των τιμών
επί της παραγωγής των εγχωρίων προϊόντων.

2.7. Οι κοινοτικές αρχές που εφαρμόζονται για τα
κεφάλαια που προέρχονται από επισιτιστική βοήθεια
θα υπονοούσαν, για να αποφύγουν κάθε πιθανότητα
διατάραξης της εσωτερικής ινδικής αγοράς, ότι το
σύνολο των εσόδων μεταφέρεται εις πίστωση του
σχετικού λογαριασμού. Θα μπορούσαν λοιπόν να
επενδυθούν 650 CR RS στην επιχείρηση FLOOD ως
κοινοτική εισφορά.

2.8. Ενώ οι αρχικές προβλέψεις στηρίζονταν σε 485
CR RS στην αρχή του 1985, οι γενικές δαπάνες σχετικές
με το σχέδιο, δεν αντιπροσώπευαν στις 30 Νοεμβρίου
1985 παρά 325 CR RS, εκ των οποίων 153 αντιπροσώ¬
πευαν δράστη ριότητες που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν
από την ΙΓΕ και την ινδική κυβέρνηση και 67
ανακυκλωμένα κεφάλαια προερχόμενα από την
FLOOD Ι. Δεν έμεναν λοιπόν παρά 105 CR RS για να
χρηματοδοτηθεί το προϊόν της πώλησης της κοινοτι¬
κής βοήθειας, δηλαδή 40 % της κατ' αποκοπής αξίας
των ποσοτήτων που είχαν πωληθεί από την ΙΓΕ.

2.9. Από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από την
κοινοηκή βοήθεια πολύ πιο γρήγορα απ' ότι δαπανήθη¬
καν, η ΙΓΕ μπόρεσε να συσσωρεύσει ιδιαίτερα σημαντι¬
κά τραπεζικά υπόλοιπα, που απέφεραν συνολικά τόκους
87 CR RS (σημείο 1.3 του πίνακα 1). Αυτό πρέπει να
καταλογιστεί ολοκληρωτικά στην κοινοτική χρηματο¬
δότηση, εφόσον δεν υπάρχει καμιά προκαταβολική
πληρωμή για τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από
την ΙΓΕ και την ινδική κυβέρνηση, αλλά αντίθετα
επιστροφή των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.
Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι η πώληση της κοινοτικής
βοήθειας προκάλεσε συσσώρευση πολύ σημαντικών
κονδυλίων, (150-200 εκατ. ECU κατά τη διάρκεια
εφαρμογής της FLOOD Π) τα οποία δεν χρησιμοποιή¬
θηκαν αμέσως για αναπτυξιακούς σκοπούς.
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1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Σύνολο

Πίνακας 2 Η κοινοτική βοήθεια σε διεθνείς τιμές

Ποσότητες (1 000 τ)

Αποβουτυρωμένο
γάλα σε
σκόνη

31 000
31000
31000
36 000
31 000
35 000
27 000
20 000

242 000

Βουτυρέλαιο

12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
11 200
7 000
5 000

86 700

Φυτικό
έλαιο

	

'

500
1 000

1 500

Αξία σε διεθνείς τιμές
(συμπεριλαμβανομένης

της μεταφοράς)
(1 000 ECU)

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

389 664

αυτήν που διατέθηκε στην Ινδία. Αυτή η ευνοϊκή
κατάσταση εξηγείται κατ' αρχήν από το γεγονός ότι η
βοήθεια τίθεται στη διάθεση της Ινδίας F.O.B. Το
κράτος λοιπόν αυτό, παραλαμβάνει τα προϊόντα στα
κοινοτικά λιμάνια, είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά της
βοήθειας και κατά συνέπεια το συμφέρει να φροντίζει
τη μεταφορά και να επαληθεύει το ίδιο, πριν από τη
φόρτωση, την ποιότητα των προϊόντων. Γι' αυτό το
σκοπό ειδικευμένος υπάλληλος της ΙΓΕ/ΕΣΓΑ είναι
επιφορτισμένος, στις Βρυξέλλες, με την επίβλεψη στην
Ευρώπη της ποιότητας της βοήθειας που παρέχεται.
Από τότε η Ινδία δεν παραπονέθηκε ποτέ για σημαντικά
ποιοτικά προβλήματα.

2.5. Το σημείο 1.1 του πίνακα 1 δείχνει την αξία των
κεφαλαίων που προέρχονται από επισιτιστική βοήθεια
της Κοινότητας, δηλαδή 261 CR RS, και η οποία, όπως
αναγνωρίζεται από τις ινδικές αρχές πρέπει να επενδυ¬
θεί στην επιχείριση FLOOD. Γι' αυτό το σκοπό
εφήρμοσαν στις ποσότητες που παραλαμβάνονται και
τίθενται στο εμπόριο, μια κατ' αποκοπή αξία, η οποία
έγινε σιωπηρά αποδεκτή από την Επιτροπή. Αυτή η
κατ' αποκοπή αξία που ορίστηκε το 1978 σε τιμή
παραπλήσια με τη διεθνή τιμή, απομακρύνθηκε βαθμη¬
δόν από την τελευταία λόγω του πληθωρισμού και
πλέον σήμερα δεν αντιστοιχεί καθόλου στις τιμές που
επικρατούν στην ινδική αγορά! Το Συνέδριο, τοποθετώ¬
ντας στη γραμμή 1 .2 το λογιστικό πλεόνασμα των 89 CR
RS που εμφανίζεται στο απόθεμα του κόμβου συγκε¬
ντρώσεως, επιθυμεί να στρέψει την προσοχή στο
γεγονός ότι το πραγματικό προϊόν της πώλησης της
επισιτιστικής κοινοτικής βοήθειας υπήρξε τουλάχι¬
στον 350 CR RS, και ίσως και περισσότερο, στο μέτρο
που από πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί επιτό¬
που δείχνουν ότι αυτές οι τιμές πώλησης είναι διπλά¬
σιες της προαναφερθείσας κατ' αποκοπή τιμής. Το
απόθεμα του κόμβου συγκέντρωσης αποτελεί ως προς
τούτο ταμειακό συμπλήρωμα, το οποίο προέρχεται
εξάλλου από τη μη ταχεία χρησιμοποίηση των ποσών
που οι ινδικές αρχές έχουν ήδη αναγνωρίσει ότι
οφείλουν να επενδυθούν στα πλαίσια της επιχείρισης
FLOOD (βλέπε σημείο 2.9).

2.6. Ως επί το πλείστον όμως, η αναγνωρισμένη αξία
των κεφαλαίων που προέρχονται από επισιτιστική
βοήθεια, είναι πολύ κατώτερη «από τις τιμές που
συνήθως εφαρμόζονται για προϊόντα παρόμοιας ποιό¬
τητας», όπως ορίζεται στους «γενικούς όρους» που
επαναλαμβάνονται πάντα στις ετήσιες συμφωνίες
παράδοσης που υπογράφονται από την ινδική κυβέρνη

ση. Οι τιμές της εγχώριας αγοράς είναι περίπου το
τριπλάσιο της κατ' αποκοπή αξίας, και, εάν η δοθείσα
κοινοτική επισιτιστική βοήθεια είχε εκτιμηθεί σύμφω¬
να με τις τιμές αγοράς των εγχωρίων προϊόντων, θα είχε
κοστίσει στις συνεταιριστικές ομοσπονδίες των πολι¬
τειών 650 CR RS περίπου. Είναι προφανές ότι οι ιδνικές
αρχές εκμεταλλεύτηκαν την κοινοτική δωρεά για να
προμηθεύσουν τα γαλακτοκομεία με, στην ουσία
επιδοτούμενα, προϊόντα σε χαμηλές τιμές, ευνοόντας
έτσι μια κάποια πτώση των τιμών εμπορίας, και
εξασκόντας κατά συνέπεια πίεση για πτώση των τιμών
επί της παραγωγής των εγχωρίων προϊόντων.

2.7. Οι κοινοτικές αρχές που εφαρμόζονται για τα
κεφάλαια που προέρχονται από επισιτιστική βοήθεια
θα υπονοούσαν, για να αποφύγουν κάθε πιθανότητα
διατάραξης της εσωτερικής ινδικής αγοράς, ότι το
σύνολο των εσόδων μεταφέρεται εις πίστωση του
σχετικού λογαριασμού. Θα μπορούσαν λοιπόν να
επενδυθούν 650 CR RS στην επιχείρηση FLOOD ως
κοινοτική εισφορά.

2.8. Ενώ οι αρχικές προβλέψεις στηρίζονταν σε 485
CR RS στην αρχή του 1985, οι γενικές δαπάνες σχετικές
με το σχέδιο, δεν αντιπροσώπευαν στις 30 Νοεμβρίου
1985 παρά 325 CR RS, εκ των οποίων 153 αντιπροσώ¬
πευαν δράστη ριότητες που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν
από την ΙΓΕ και την ινδική κυβέρνηση και 67
ανακυκλωμένα κεφάλαια προερχόμενα από την
FLOOD Ι. Δεν έμεναν λοιπόν παρά 105 CR RS για να
χρηματοδοτηθεί το προϊόν της πώλησης της κοινοτι¬
κής βοήθειας, δηλαδή 40 % της κατ' αποκοπής αξίας
των ποσοτήτων που είχαν πωληθεί από την ΙΓΕ.

2.9. Από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από την
κοινοηκή βοήθεια πολύ πιο γρήγορα απ' ότι δαπανήθη¬
καν, η ΙΓΕ μπόρεσε να συσσωρεύσει ιδιαίτερα σημαντι¬
κά τραπεζικά υπόλοιπα, που απέφεραν συνολικά τόκους
87 CR RS (σημείο 1.3 του πίνακα 1). Αυτό πρέπει να
καταλογιστεί ολοκληρωτικά στην κοινοτική χρηματο¬
δότηση, εφόσον δεν υπάρχει καμιά προκαταβολική
πληρωμή για τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από
την ΙΓΕ και την ινδική κυβέρνηση, αλλά αντίθετα
επιστροφή των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.
Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι η πώληση της κοινοτικής
βοήθειας προκάλεσε συσσώρευση πολύ σημαντικών
κονδυλίων, (150-200 εκατ. ECU κατά τη διάρκεια
εφαρμογής της FLOOD Π) τα οποία δεν χρησιμοποιή¬
θηκαν αμέσως για αναπτυξιακούς σκοπούς.
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Δαπάνες κατά το είδος δράσης Δράσεις υπέρ της παραγωγής
(Βλέπε σημείο 8 του πίνακα 3).

2.10. Ο πίνακας 3 περιλαμβάνει μια συσχέτιση
ανάμεσα στις προβλεπόμενες και τις πραγματικές
δαπάνες κατά είδος δράσης. Όπως για την FLOOD Ι, οι
πραγματικές δαπάνες συγκεντρώνονται στο δυναμικό
μεταποίησης.

2. 1 1 . Τα πέντε είδη δράσεων, των οποίων η πραγματο¬
ποίηση εξασφαλίζεται από τις ομοσπονδίες των γαλα¬
κτοκομικών συνεταιρισμών των πολιτειών ή των
εδαφών της Ένωσης, αντιπροσωπεύουν, στις 30 Νοεμ¬
βρίου 1985, το 77 % του συνόλου. Το 1984-85, το 32 %
του δυναμικού συγκέντρωσης και μεταποίησης του
γάλακτος βρίσκονταν στην GUJARAT. Η παραγωγή
σκόνης ήταν μάλιστα πιο συγκεντρωμένη, με 42 % του
δυναμικού και 64 % της παραγωγής στην GUJARAT.
Το ένα έκτο του συνολικού δυναμικού όλων των
σχεδίων των σχετικών με γαλακτοκομεία και εργοστά¬
σια γάλακτος σε σκόνη που ήταν υπό πραγματοποίηση
στις 31 Ιανουαρίου 1985 βρισκόταν επίσης στην
GUJARAT, πολιτεία με έφεση στη γαλακτοκομία από
την οποία αναπτύχθηκε και η επιχείριση FLOOD.
Κατά τον ίδιο τρόπο, οι άλλες πολιτείες όπου η
επιχείριση FLOOD αναπτύχθηκε αρκετά γρήγορα,
είναι ή οι περιοχές όπου η γαλακτοκομική παραγωγή
ευνοείται εκ φύσεως, ή οι περιοχές που βρίσκονται
κοντά σε μεγάλα καταναλωτικά κέντρα, όπως οι
MADHYA PRADESH και PUNJAB με το Νέο Δελχί,
η MAHARASHTA με τη Βομβάη και οι TAMIL
NADU και ANDHRA PRADESH με το Μαδράς.
Αντίθετα, παρά την παρουσία της Καλκούτας, η
επιχείρηση FLOOD αναπτύσσεται πολύ αργά στην
δυτική Βεγγάλη.

Χαρακτηριστικά της ινδικής παραγωγής

2.12. Ο ινδικός πληθυσμός, που αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 15 % του παγκόσμιου πληθυσμού,
ζεί στο 2,5 % της επιφάνειας του κόσμου. Αν και δεν
διαθέτει παρά το 0,5 % των παγκόσμιων βοσκοτόπων,
είναι ο τρίτος παγκόσμιος παραγωγός γάλακτος, με
περίπου 6 % της παγκόσμιας παραγωγής και περίπου
18 % του παγκόσμιου ζωικού κεφαλαίου. Οι περισσότε¬
ρες από τις συγκομιδές απαιτούν την παρουσία ζώων
έλξης και γενικά όλες οι μεταφορές προϊόντων στην
ύπαιθρο πραγματοποιούνται με βοϊδάμαξες, οπότε ο
κύριος ρόλος του αγριοβοδιού είναι η παραγωγή
βοδιών και όχι γάλακτος για τον πληθυσμό. Το ζώο που
χρησιμοποιείται ειδικά για την παραγωγή γάλακτος
είναι ο θηλυκός βούβαλος που παράγει δύο φορές
περισσότερο γάλα, πολύ μεγαλύτερης περιεκτικότητας
σε λιπαρές ουσίες και της οποίας τα αρσενικά δεν είναι
κατάλληλα παρά μόνο για εργασία στους ορυζώνες.
Κάποια εκτίμηση που χρονολογείται από το 1981
έδειχνε ότι 54 εκατομμύρια αγελάδες παρήγαγαν 42 %
του ινδικού γάλακτος, ενώ ένας αριθμός βουβάλων κατά
το ήμισυ μικρότερος παρήγαγαν 55 %. Εντούτοις
υπήρχαν 73 εκατομμύρια βόδια προς 8 μόνο εκατομμύ¬
ρια βουβάλια.

2.13. Οι μισοί από τους αγρότες διαθέτουν τουλάχι¬
στον από ένα εκτάριο καλλιεργήσιμης γης ο καθένας,

Πίνακας 3 Έξοδα ανάλογα με το είδος δράσης Flood II,
30 Νοεμβρίου 1985

Δράση

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

Περιγραφή

Δυναμικό μεταφοράς και μεταποίησης (*)
Τεχνικοί συντελεστές για την παπαγωγή γάλακτος (*)
Διάθεση του γάλακτος στο εμπόριο (*)
Υποστήριξη των συνεταιρισμών των χωριών
Σχεδιασμός, πληροφόρηση επιμόρφωση, έρευνα (*)
Πραγματοποίηση των σχεδίων
Εθνικό δίκτυο γάλακτος
Υποστήριξη των υποδομών ελέγχου των ασθενειών και ανάπτυξη της
γαλακτοκομικής παραγωγής
Συμπληρωματικό πρόγραμμα τροφίμων
Κεντρικός κόμβος γαλακτοκομικών εξοπλισμών
(για τις δράσεις 2, 3 και 5)

Σύνολο

Προβλεφθείσες
δαπάνες

Rs. cr.

150
109
54
65
18

27
35

26
3

487

%

31
22
U
13
4
6
7

5

1

100

Πραγματοποιηθείσες
δαπάνες

30 Νοεμβρίου 1985

Rs. cr.

151

39
26
15

19
8

18

24
(0,7)

24

325

%

Πραγμα¬
τικό

σύνολο

46
12

8

5
6
3

6

7

7

100

Προβλε¬
φθείσες
δράσεις

101
36
48
23

106
30
51

92
24

67

(*) Η εκτέλεση των δράσεων 1-5 εξασφαλίζεται από τις τοπικές ομοσπονδίες.
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Δαπάνες κατά το είδος δράσης Δράσεις υπέρ της παραγωγής
(Βλέπε σημείο 8 του πίνακα 3).

2.10. Ο πίνακας 3 περιλαμβάνει μια συσχέτιση
ανάμεσα στις προβλεπόμενες και τις πραγματικές
δαπάνες κατά είδος δράσης. Όπως για την FLOOD Ι, οι
πραγματικές δαπάνες συγκεντρώνονται στο δυναμικό
μεταποίησης.

2. 1 1 . Τα πέντε είδη δράσεων, των οποίων η πραγματο¬
ποίηση εξασφαλίζεται από τις ομοσπονδίες των γαλα¬
κτοκομικών συνεταιρισμών των πολιτειών ή των
εδαφών της Ένωσης, αντιπροσωπεύουν, στις 30 Νοεμ¬
βρίου 1985, το 77 % του συνόλου. Το 1984-85, το 32 %
του δυναμικού συγκέντρωσης και μεταποίησης του
γάλακτος βρίσκονταν στην GUJARAT. Η παραγωγή
σκόνης ήταν μάλιστα πιο συγκεντρωμένη, με 42 % του
δυναμικού και 64 % της παραγωγής στην GUJARAT.
Το ένα έκτο του συνολικού δυναμικού όλων των
σχεδίων των σχετικών με γαλακτοκομεία και εργοστά¬
σια γάλακτος σε σκόνη που ήταν υπό πραγματοποίηση
στις 31 Ιανουαρίου 1985 βρισκόταν επίσης στην
GUJARAT, πολιτεία με έφεση στη γαλακτοκομία από
την οποία αναπτύχθηκε και η επιχείριση FLOOD.
Κατά τον ίδιο τρόπο, οι άλλες πολιτείες όπου η
επιχείριση FLOOD αναπτύχθηκε αρκετά γρήγορα,
είναι ή οι περιοχές όπου η γαλακτοκομική παραγωγή
ευνοείται εκ φύσεως, ή οι περιοχές που βρίσκονται
κοντά σε μεγάλα καταναλωτικά κέντρα, όπως οι
MADHYA PRADESH και PUNJAB με το Νέο Δελχί,
η MAHARASHTA με τη Βομβάη και οι TAMIL
NADU και ANDHRA PRADESH με το Μαδράς.
Αντίθετα, παρά την παρουσία της Καλκούτας, η
επιχείρηση FLOOD αναπτύσσεται πολύ αργά στην
δυτική Βεγγάλη.

Χαρακτηριστικά της ινδικής παραγωγής

2.12. Ο ινδικός πληθυσμός, που αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 15 % του παγκόσμιου πληθυσμού,
ζεί στο 2,5 % της επιφάνειας του κόσμου. Αν και δεν
διαθέτει παρά το 0,5 % των παγκόσμιων βοσκοτόπων,
είναι ο τρίτος παγκόσμιος παραγωγός γάλακτος, με
περίπου 6 % της παγκόσμιας παραγωγής και περίπου
18 % του παγκόσμιου ζωικού κεφαλαίου. Οι περισσότε¬
ρες από τις συγκομιδές απαιτούν την παρουσία ζώων
έλξης και γενικά όλες οι μεταφορές προϊόντων στην
ύπαιθρο πραγματοποιούνται με βοϊδάμαξες, οπότε ο
κύριος ρόλος του αγριοβοδιού είναι η παραγωγή
βοδιών και όχι γάλακτος για τον πληθυσμό. Το ζώο που
χρησιμοποιείται ειδικά για την παραγωγή γάλακτος
είναι ο θηλυκός βούβαλος που παράγει δύο φορές
περισσότερο γάλα, πολύ μεγαλύτερης περιεκτικότητας
σε λιπαρές ουσίες και της οποίας τα αρσενικά δεν είναι
κατάλληλα παρά μόνο για εργασία στους ορυζώνες.
Κάποια εκτίμηση που χρονολογείται από το 1981
έδειχνε ότι 54 εκατομμύρια αγελάδες παρήγαγαν 42 %
του ινδικού γάλακτος, ενώ ένας αριθμός βουβάλων κατά
το ήμισυ μικρότερος παρήγαγαν 55 %. Εντούτοις
υπήρχαν 73 εκατομμύρια βόδια προς 8 μόνο εκατομμύ¬
ρια βουβάλια.

2.13. Οι μισοί από τους αγρότες διαθέτουν τουλάχι¬
στον από ένα εκτάριο καλλιεργήσιμης γης ο καθένας,

Πίνακας 3 Έξοδα ανάλογα με το είδος δράσης Flood II,
30 Νοεμβρίου 1985

Δράση

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

Περιγραφή

Δυναμικό μεταφοράς και μεταποίησης (*)
Τεχνικοί συντελεστές για την παπαγωγή γάλακτος (*)
Διάθεση του γάλακτος στο εμπόριο (*)
Υποστήριξη των συνεταιρισμών των χωριών
Σχεδιασμός, πληροφόρηση επιμόρφωση, έρευνα (*)
Πραγματοποίηση των σχεδίων
Εθνικό δίκτυο γάλακτος
Υποστήριξη των υποδομών ελέγχου των ασθενειών και ανάπτυξη της
γαλακτοκομικής παραγωγής
Συμπληρωματικό πρόγραμμα τροφίμων
Κεντρικός κόμβος γαλακτοκομικών εξοπλισμών
(για τις δράσεις 2, 3 και 5)

Σύνολο

Προβλεφθείσες
δαπάνες

Rs. cr.

150
109
54
65
18

27
35

26
3

487

%

31
22
U
13
4
6
7

5

1

100

Πραγματοποιηθείσες
δαπάνες

30 Νοεμβρίου 1985

Rs. cr.

151

39
26
15

19
8

18

24
(0,7)

24

325

%

Πραγμα¬
τικό

σύνολο

46
12

8

5
6
3

6

7

7

100

Προβλε¬
φθείσες
δράσεις

101
36
48
23

106
30
51

92
24

67

(*) Η εκτέλεση των δράσεων 1-5 εξασφαλίζεται από τις τοπικές ομοσπονδίες.
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που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 9 % του συνό¬
λου. Το 15 % των αγροτών που διαθέτουν περισσότερα
από τέσσερα εκτάρια καλλιεργήσιμης γης ο καθένας,
διαθέτουν το 61 % των αγροτικών εδαφών. Ο διαμερι¬
σμός της. ζωικής ιδιοκτησίας είναι λιγότερο ασύμμε¬
τρος από των εδαφών. Παρόλα αυτά η Γενική Ινδική
Έρευνα Αγροτικών Χρεών και Επενδύσεων (ALL
INDIA RURAL DEBT AD INVESTMENT SURVEY)
έδειξε ότι το 20 % των πιο φτωχών αγροτών διαθέτει
λιγότερο από το 5 % του γαλακτοκομικού ζωικού
κεφαλαίου της χώρας. Σύμφωνα με την ΙΓΕ, το μέσο
εισόδημα των παραγωγών που προέρχεται από πωλή¬
σεις γάλακτος ήταν το 1984-85 αξίας 1 716 RS ετησίως
(+/- 170 ECU). Είναι βέβαιο ότι πολλοί γαλακτοπα¬
ραγωγοί μέλη των συνεταιρισμών (ίσως τα 2/3 αυτών)
κερδίζουν λιγότερο από 1000 RS (+/- 100 ECU)
ετησίως πουλώντας το γάλα τους.

2. 14. Στην Ινδία, τα βοοειδή τρέφονται κυρίως με πολύ
κακής ποιότητας ζωοτροφή. Ακόμη και στις περιοχές
μεγάλης παραγωγής γάλακτος, καλλιεργείται λίγη
χλωρή χορτονομή και μόνο 4 % των καλλιεργημένων
εδαφών της Ινδίας αφιερώνονται σ' αυτή την καλλιέρ¬
γεια. Αγροτικά απορρίμματα, κυρίως ινώδη άχυρα,
συμπληρώνονται εν γένει σε μικρές ποσότητες από
ελαιώδεις μάζες και χλωρή χορτονομή. Τα ζώα έλξης
τρέφονται συνήθως καλύτερα από τις αγελάδες, δεδομέ¬
νου ότι ο καλλιεργητής δίνει προτεραιότητα στη
συγκομιδή που προορίζεται για οικογενειακή κατανά¬
λωση παρά για πώληση.

Πρόοδος της υλοποίησης των στόχων της
επιχείρησης FLOOD

2.15. Το 1985, η FLOOD II εξασφάλισε το 6%
περίπου της γαλακτοκομικής παραγωγής της Ινδίας,
ήτοι λιγότερο από ένα τρίτο του αρχικού στόχου της.
Αυτός ο στόχος των 18,3 εκατομυρίων λίτρων ημερη¬
σίως μεταφέρθηκε τώρα στο 1990 (FLOOD III). Οι
διαπιστώσεις που έγιναν επιτόπου από αποστολή του
Συνεδρίου, σε αριθμό περιορισμένων περιπτώσεων
(περίπου μια δωδεκάδα, στην GUJARAT, στην
ΑΞΔΘΣΑ ΠΣΑΔΕΤΘ, στην TAMIL NADU, στην
PONDICHERY και στην CACHEMIR) δείχνουν ότι η
τιμή παραγωγού είναι της τάξης των 2,80 RS το λίτρο,
ενώ η τιμή γάλακτος καταναλωτή βρίσκεται περί τα 4
RS. Η τάξη μεγέθους των 2,80 RS μπορεί να ποικίλει
ανάλογα με τις πολιτείες της Ένωσης και ανάλογα με
την εποχή, με διακυμάνσεις περίπου 20 %. Οι στατιστι¬
κές ενδείξεις που μπορεί να υπάρχουν επαληθεύουν τον
εύλογο χαρακτήρα αυτών των διαπιστώσεων.

2.16. Δεδομένης της μεγάλης ελαστικότητας της
κατανάλωσης σε σχέση με τις τιμές, κάθε προσπάθεια
αύξησης του κέρδους των παραγωγών, αυξάνοντας τις
τιμές ανάλογα με την κατανάλωση, δεν θα έχει άλλο
αποτέλεσμα παρά τη μείωση των πωλήσεων. Νέα
προϊόντα μπορούν να προσφέρουν περιορισμένες
πιθανότητες επέκτασης στους πιο προχωρημένους
συνεταιρισμούς της περιοχής (το ΕΣΓΑ και ο Συνεται¬
ρισμός ANAND πειραματίζονται στη δημιουργία
διαφόρων κρεμών και γλυκισμάτων). Παρόλ' αυτά, τα
οικονομικά εμπόδια, που είναι η μικρή κλίμακα, το
υψηλό κόστος παραγωγής και τα ισχνά έσοδα των

καταναλωτών, είναι ικανά να περιορίσουν τη μελλοντι¬
κή ανάπτυξη της επιχείρησης FLOOD Υφίσταται
πραγματικός κίνδυνος, στα επόμενα χρόνια, οι συνεται¬
ρισμοί να πρέπει να αντιμετωπίσουν ζήτηση πραγματι¬
κά ανεπαρκή να απορροφήσει την παραγωγή όλων των
μελών τους.

2.17. Η αρχική παρουσίαση της επιχείρησης FLOOD
και πολυάριθμων εγγράφων που έγιναν από την ΙΓΕ/
ΕΣΓΑ επιμένουν στο γεγονός ότι οι δράσεις θα είχαν
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στους μικρούς χωρικούς,
στους περιθωριακούς αγρότες και στους γεωργικούς
εργάτες. Εντούτοις, οι υπάρχουσες μελέτες δεν επιτρέ¬
πουν να απαντηθεί τέλεια η ερώτηση αυτή. Είναι
αλήθεια, ότι μερικές από αυτές δείχνουν ότι όταν τα
άπορα μέλη μιας αγροτικής κοινότητας χαίρουν
προνομιούχων δανείων, δεν παίρνουν τα καλύτερης
ποιότητας ζώα ούτε τα μέσα για να τα θρέψουν με τον
κατάλληλο τρόπο. Είναι σπάνιο ένας αγρότης χωρίς γη
ή περιθωριακός να μπορεί να διαθέσει το κατάλληλο
κεφάλαιο για να αγοράσει καλής ποιότητας ζώα και
άφθονη φτηνή ζωοτροφή κατά τη διάρκεια όλης της
χρονιάς. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε ζωοτροφή
και κεφάλαια οι πιο σημαντικοί γαλακτοπαραγωγοί
έχουν πραγματικό πλεονέκτημα. Ακόμη και στην
GUJARAS, τα επιχορηγούμενα από μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ) προγράμματα για να βοηθήσουν
τους φτωχούς αγρότες να καθιερωθούν ως γαλακτοπα¬
ραγωγοί, δεν είχαν παρά πολύ περιορισμένη επιτυχία.

2.18. Στα πλαίσια της FLOOD Ι, η αύξηση της
παραγωγής, για την οποία δεν είχε ανακοινωθεί
κανένας ειδικός στόχος, προϋπέθετε την αύξηση της
απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής με
καλύτερη διατροφή (αύξηση του όγκου και/ή της
ποιότητας των συγκομιδών ζωοτροφής και παραγωγή
συμπυκνωμένων τροφών), βελτίωση των υπηρεσιών
υγιεινής (χάρη σ' ένα πρόγραμμα κτηνιατρικής περί¬
θαλψης και μια υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης που
προορίζεται για τα μέλη των συνεταιρισμών) και
βελτίωση των ζώων με επιλογή και διασταύρωση των
άγριων βοδιών με ξένα ζώα υψηλότερης παραγωγικότη¬
τας, μέσω τεχνητής γονιμοποίησης. Η επιχείριση
FLOOD II όφειλε να εξαπλώσει αυτά τα μέτρα στο
σύνολο της χώρας. Προέβλεπε τη δημιουργία, ανάμεσα
στα 34 εκατομμύρια ζώα στα οποία έπρεπε να εξαπλώνε¬
ται το συνεταιριστικό σύστημα, ενός «εθνικού γαλα¬
κτοκομικού ζωικού κεφαλαίου» που θα περιελάμβανε
15 εκατομύρια βελτιωμένες αγελάδες, με σκοπό την
αποφασιστική ανάκαμψη της γαλακτοκομικής παραγω¬
γής·

Απόδοση του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής

2.19. Η ετήσια έκθεση 1984-85 της ΙΓΕ αναφέρει την
ταχεία αύξηση των συγκεντρώσεων γάλακτος FLOOD
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών και,
αναγνωρίζοντας ότι αυτό «οφείλεται εν μέρει στην
επέκταση των ζωνών και του αριθμού των εν λόγω
καλλιεργητών», παραπέμπει σε μελέτες που έγιναν από
το Ινδικό Ινστιτούτο Κοινής Γνώμης το Μάρτιο/
Απρίλιο 1984 σε 17 γαλακτοκομικές αγροτικές ζώνες
της επιχείρησης FLOOD Ι, σύμφωνα με τις οποίες «η
άνω του 25 % αύξηση της απόδοσης ανά ζώο ανάμεσα
στο 1 977 και το 1 984 ήταν το σημαντικότερο κέρδος που
προήλθε από την επέκταση των «συνεταιρισμών τύπου
ANAND»». Αυτό αντιστοιχεί εντούτοις σε ρυθμό
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που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 9 % του συνό¬
λου. Το 15 % των αγροτών που διαθέτουν περισσότερα
από τέσσερα εκτάρια καλλιεργήσιμης γης ο καθένας,
διαθέτουν το 61 % των αγροτικών εδαφών. Ο διαμερι¬
σμός της. ζωικής ιδιοκτησίας είναι λιγότερο ασύμμε¬
τρος από των εδαφών. Παρόλα αυτά η Γενική Ινδική
Έρευνα Αγροτικών Χρεών και Επενδύσεων (ALL
INDIA RURAL DEBT AD INVESTMENT SURVEY)
έδειξε ότι το 20 % των πιο φτωχών αγροτών διαθέτει
λιγότερο από το 5 % του γαλακτοκομικού ζωικού
κεφαλαίου της χώρας. Σύμφωνα με την ΙΓΕ, το μέσο
εισόδημα των παραγωγών που προέρχεται από πωλή¬
σεις γάλακτος ήταν το 1984-85 αξίας 1 716 RS ετησίως
(+/- 170 ECU). Είναι βέβαιο ότι πολλοί γαλακτοπα¬
ραγωγοί μέλη των συνεταιρισμών (ίσως τα 2/3 αυτών)
κερδίζουν λιγότερο από 1000 RS (+/- 100 ECU)
ετησίως πουλώντας το γάλα τους.

2. 14. Στην Ινδία, τα βοοειδή τρέφονται κυρίως με πολύ
κακής ποιότητας ζωοτροφή. Ακόμη και στις περιοχές
μεγάλης παραγωγής γάλακτος, καλλιεργείται λίγη
χλωρή χορτονομή και μόνο 4 % των καλλιεργημένων
εδαφών της Ινδίας αφιερώνονται σ' αυτή την καλλιέρ¬
γεια. Αγροτικά απορρίμματα, κυρίως ινώδη άχυρα,
συμπληρώνονται εν γένει σε μικρές ποσότητες από
ελαιώδεις μάζες και χλωρή χορτονομή. Τα ζώα έλξης
τρέφονται συνήθως καλύτερα από τις αγελάδες, δεδομέ¬
νου ότι ο καλλιεργητής δίνει προτεραιότητα στη
συγκομιδή που προορίζεται για οικογενειακή κατανά¬
λωση παρά για πώληση.

Πρόοδος της υλοποίησης των στόχων της
επιχείρησης FLOOD

2.15. Το 1985, η FLOOD II εξασφάλισε το 6%
περίπου της γαλακτοκομικής παραγωγής της Ινδίας,
ήτοι λιγότερο από ένα τρίτο του αρχικού στόχου της.
Αυτός ο στόχος των 18,3 εκατομυρίων λίτρων ημερη¬
σίως μεταφέρθηκε τώρα στο 1990 (FLOOD III). Οι
διαπιστώσεις που έγιναν επιτόπου από αποστολή του
Συνεδρίου, σε αριθμό περιορισμένων περιπτώσεων
(περίπου μια δωδεκάδα, στην GUJARAT, στην
ΑΞΔΘΣΑ ΠΣΑΔΕΤΘ, στην TAMIL NADU, στην
PONDICHERY και στην CACHEMIR) δείχνουν ότι η
τιμή παραγωγού είναι της τάξης των 2,80 RS το λίτρο,
ενώ η τιμή γάλακτος καταναλωτή βρίσκεται περί τα 4
RS. Η τάξη μεγέθους των 2,80 RS μπορεί να ποικίλει
ανάλογα με τις πολιτείες της Ένωσης και ανάλογα με
την εποχή, με διακυμάνσεις περίπου 20 %. Οι στατιστι¬
κές ενδείξεις που μπορεί να υπάρχουν επαληθεύουν τον
εύλογο χαρακτήρα αυτών των διαπιστώσεων.

2.16. Δεδομένης της μεγάλης ελαστικότητας της
κατανάλωσης σε σχέση με τις τιμές, κάθε προσπάθεια
αύξησης του κέρδους των παραγωγών, αυξάνοντας τις
τιμές ανάλογα με την κατανάλωση, δεν θα έχει άλλο
αποτέλεσμα παρά τη μείωση των πωλήσεων. Νέα
προϊόντα μπορούν να προσφέρουν περιορισμένες
πιθανότητες επέκτασης στους πιο προχωρημένους
συνεταιρισμούς της περιοχής (το ΕΣΓΑ και ο Συνεται¬
ρισμός ANAND πειραματίζονται στη δημιουργία
διαφόρων κρεμών και γλυκισμάτων). Παρόλ' αυτά, τα
οικονομικά εμπόδια, που είναι η μικρή κλίμακα, το
υψηλό κόστος παραγωγής και τα ισχνά έσοδα των

καταναλωτών, είναι ικανά να περιορίσουν τη μελλοντι¬
κή ανάπτυξη της επιχείρησης FLOOD Υφίσταται
πραγματικός κίνδυνος, στα επόμενα χρόνια, οι συνεται¬
ρισμοί να πρέπει να αντιμετωπίσουν ζήτηση πραγματι¬
κά ανεπαρκή να απορροφήσει την παραγωγή όλων των
μελών τους.

2.17. Η αρχική παρουσίαση της επιχείρησης FLOOD
και πολυάριθμων εγγράφων που έγιναν από την ΙΓΕ/
ΕΣΓΑ επιμένουν στο γεγονός ότι οι δράσεις θα είχαν
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στους μικρούς χωρικούς,
στους περιθωριακούς αγρότες και στους γεωργικούς
εργάτες. Εντούτοις, οι υπάρχουσες μελέτες δεν επιτρέ¬
πουν να απαντηθεί τέλεια η ερώτηση αυτή. Είναι
αλήθεια, ότι μερικές από αυτές δείχνουν ότι όταν τα
άπορα μέλη μιας αγροτικής κοινότητας χαίρουν
προνομιούχων δανείων, δεν παίρνουν τα καλύτερης
ποιότητας ζώα ούτε τα μέσα για να τα θρέψουν με τον
κατάλληλο τρόπο. Είναι σπάνιο ένας αγρότης χωρίς γη
ή περιθωριακός να μπορεί να διαθέσει το κατάλληλο
κεφάλαιο για να αγοράσει καλής ποιότητας ζώα και
άφθονη φτηνή ζωοτροφή κατά τη διάρκεια όλης της
χρονιάς. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε ζωοτροφή
και κεφάλαια οι πιο σημαντικοί γαλακτοπαραγωγοί
έχουν πραγματικό πλεονέκτημα. Ακόμη και στην
GUJARAS, τα επιχορηγούμενα από μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ) προγράμματα για να βοηθήσουν
τους φτωχούς αγρότες να καθιερωθούν ως γαλακτοπα¬
ραγωγοί, δεν είχαν παρά πολύ περιορισμένη επιτυχία.

2.18. Στα πλαίσια της FLOOD Ι, η αύξηση της
παραγωγής, για την οποία δεν είχε ανακοινωθεί
κανένας ειδικός στόχος, προϋπέθετε την αύξηση της
απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής με
καλύτερη διατροφή (αύξηση του όγκου και/ή της
ποιότητας των συγκομιδών ζωοτροφής και παραγωγή
συμπυκνωμένων τροφών), βελτίωση των υπηρεσιών
υγιεινής (χάρη σ' ένα πρόγραμμα κτηνιατρικής περί¬
θαλψης και μια υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης που
προορίζεται για τα μέλη των συνεταιρισμών) και
βελτίωση των ζώων με επιλογή και διασταύρωση των
άγριων βοδιών με ξένα ζώα υψηλότερης παραγωγικότη¬
τας, μέσω τεχνητής γονιμοποίησης. Η επιχείριση
FLOOD II όφειλε να εξαπλώσει αυτά τα μέτρα στο
σύνολο της χώρας. Προέβλεπε τη δημιουργία, ανάμεσα
στα 34 εκατομμύρια ζώα στα οποία έπρεπε να εξαπλώνε¬
ται το συνεταιριστικό σύστημα, ενός «εθνικού γαλα¬
κτοκομικού ζωικού κεφαλαίου» που θα περιελάμβανε
15 εκατομύρια βελτιωμένες αγελάδες, με σκοπό την
αποφασιστική ανάκαμψη της γαλακτοκομικής παραγω¬
γής·

Απόδοση του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής

2.19. Η ετήσια έκθεση 1984-85 της ΙΓΕ αναφέρει την
ταχεία αύξηση των συγκεντρώσεων γάλακτος FLOOD
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών και,
αναγνωρίζοντας ότι αυτό «οφείλεται εν μέρει στην
επέκταση των ζωνών και του αριθμού των εν λόγω
καλλιεργητών», παραπέμπει σε μελέτες που έγιναν από
το Ινδικό Ινστιτούτο Κοινής Γνώμης το Μάρτιο/
Απρίλιο 1984 σε 17 γαλακτοκομικές αγροτικές ζώνες
της επιχείρησης FLOOD Ι, σύμφωνα με τις οποίες «η
άνω του 25 % αύξηση της απόδοσης ανά ζώο ανάμεσα
στο 1 977 και το 1 984 ήταν το σημαντικότερο κέρδος που
προήλθε από την επέκταση των «συνεταιρισμών τύπου
ANAND»». Αυτό αντιστοιχεί εντούτοις σε ρυθμό
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ετήσιας αύξησης κατώτερο από 3,5 %, που προέρχεται
από τα συνδυασμένα αποτελέσματα μιας εγγυημένης
αγοράς για το γάλα των παραγωγών και των επιχειρή¬
σεων FLOOD προώθησης της παραγωγής στις περιο¬
χές που πραγματοποιήθηκαν με τη μεγαλύτερη ένταση.
Εξάλλου, αυτός ο ρυθμός είναι κατώτερος από αυτόν
της μέσης αύξησης που δίνεται για τη συνολική
παραγωγή γάλακτος στην Ινδία, δηλαδή 4 % ετησίως
από το 1971-1972 μέχρι το 1982-1983. Είναι λοιπόν
πιθανόν ότι η επιχείρηση FLOOD δεν είχε επιπτώσεις
στη μέση απόδοση του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπα¬
ραγωγής. Η αύξηση των συγκεντρώσεων FLOOD δεν
υποδεικνύει σε καμιά περίπτωση σημαντική αύξηση
της παραγωγής που θα οφείλετο στο σχέδιο, αλλά,
κυρίως, μεταφορά της προσφοράς άλλων δημόσιων ή
ιδιωτικών συντελεστών του γαλακτοκομικού τομέα.

2.20. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει την υλοποίηση τής
επιχείρησης FLOOD II για τρείς τύπους μέτρων
προώθησης της παραγωγής (οργάνωση κτηνιατρικών
υπηρεσιών, βελτίωση της φυλής με τεχνητή γονιμο¬
ποίηση, παραγωγή και πώληση ζωοτροφών).

Κτηνιατρικές υπηρεσίες

2.21. Μια κανονική κτηνιατρική υπηρεσία και μια
υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης προσαρτισμένες σε κάθε
συνεταιρισμό προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στους
γαλακτοπαραγωγούς που αφορούν οι επιχειρήσεις
FLOOD Αυτές οι υπηρεσίες είναι δωρεάν ή κοστίζουν
πολύ λίγο. Αλλά 16 000 συνεταιρισμοί χωριών που
περιλαμβάνονται στις επιχειρήσεις FLOOD (41 % του
συνόλου) εξακολουθούν να μη διαθέτουν κτηνιατρικές
υπηρεσίες. Το μέγεθος των συνεταιρισμών που περι¬
λαμβάνουν τέτοια υπηρεσία ποικίλλει αισθητά, ακόμη
και στις πιο σημαντικές πολιτείες, άνω του 80 % στην
KERALA, στην PUNJAB και στην UTTAR PRA¬
DESH, λιγότερο από 20 % στην ANDHRA PRADESH
και στην HARYANA.

σκοπό την δημιουργία ενός « εθνικού ζωικού κεφαλαίου
γαλακτοπαραγωγής» από βελτιωμένες αγελάδες (δια¬
σταυρωμένες με ξένες φυλές) και επιλεγμένες βουβάλες.
Η πολιτική διασταύρωσης ξεκίνησε σε ευρεία κλίμακα
χωρίς να έχουν προηγηθεί δοκιμές για να συγκριθούν τα
προτερήματα και τα μειονεκτήματα που συνδέονται με
την εισαγωγή ξένων φυλών. Οι βουβάλες και το
εγχώριο ζωϊκό κεφάλαιο αναγνωρίζονται ως ικανά να
μεταβάλουν με αποτελεσματικό τρόπο χορτονομή
κακής ποιότητας σε γάλα σχετικά υψηλής περιεκτικό¬
τητας σε λιπαρές ουσίες. Οι βουβάλες προτιμούνται
στις περιοχές όπου η FLOOD είναι περισσότερο
διαδεδομένη, κυρίως στην GUJARAT και στην TA¬
MIL NADU. Μια μειονότητα των μελών των συνεται¬
ρισμών επέλεξε να κάνει επενδύσεις σε διασταυρωμένες
αγελάδες με ξένες φυλές που απαιτούν υψηλότερο
επίπεδο φροντίδων και τροφής για να φθάσουν το
υψηλό δυναμικό της παραγωγής. Το 1984, σε 17 από τις
αγροτικές γαλακτοκομικές ζώνες της FLOOD Ι, μόνο
4,4 % των ζώων προέρχονταν από διασταυρώσεις. Στις
30 Σεπτεμβρίου 1985, η καταγραφή των αποτελεσμάτων
του προγράμματος τεχνητής γονιμοποίησης ανέφερε
760 620 βελτιωμένες δαμαλίδες, ενώ οι αρχικές προβλέ¬
ψεις αναφέρονταν σε 15 εκατομύρια.

Τεχνικοί συντελεστές για την παραγωγή γάλακτος
(Βλέπε σημεία 2 και 9 του πίνακα 3)

Ο αφθώδης πυρετός

Χλωρή χορτονομή

2.24. Η Ινδία εδώ και καιρό γνώρισε ένδεια σε χλωρή
χορτονομή που εκφράστηκε με υψηλές τιμές. Η έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 1978 υποδείκνυε ότι
«υπολογίζοντας τις παρούσες τιμές και την προβλεπό¬
μενη εξέλιξη τους, οι καλλιεργητές έχουν κάθε λόγο να
καλλιεργούν παρά να αγοράζουν το σύνολο των
απαραίτητων τροφών για τα ζώα τους». Η διαθεσιμότη¬
τα βοσκοτόπων ή χορτονομών σε επαρκή ποσότητα
είναι στην πραγματικότητα ο μόνος αποφασιστικός
παράγοντας για τον παραγωγό γάλακτος.

2.22. Ο αφθώδης πυρετός, ενδημικός στην Ινδία, έχει
αδιάψευστα σοβαρές επιπτώσεις στο ζωϊκό κεφάλαιο
γαλακτοπαραγωγής" στα πλαίσια της επιχείρησης
FLOOD το πρόβλημα αυτό άρχισε να προσελκύει την
προσοχή το 1978. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνέβαλε στη
δημιουργία στο HYDERABAD μονάδας παραγωγής
εμβολίου που διατίθεται στο εμπόριο κατά του αφθώ¬
δους πυρετού υπό την αιγίδα της ΙΓΈ, συνεισφέροντας
περίπου 4 CR RS. Τρία ιδρύματα (που χαίρουν επίσης
των υπηρεσιών ξένων ειδικών) παρήγαγαν ήδη σε
λιγότερο από το 25 % του δυναμικού τους. Μακροπρό¬
θεσμα ίσως είναι δυνατόν να καταστεί αναγκαία η
πρόσθεση ενός τέταρτου ιδρύματος, προς το παρόν δεν
ήταν απαραίτητο να επενδυθούν σ' αυτό πόροι της ΙΓΕ.

Η τεχνητή γονιμοποίηση και το «εθνικό ζωϊκό κεφάλαιο
γαλακτοπαραγωγής»

2.23. Το πρόγραμμα τεχνητής γονιμοποίησης που
πραγματοποιείται από την επιχείρηση FLOOD έχει ως

2.25. Η επιχείρηση FLOOD απέβλεπε στη βελτίωση
της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας της
χλωρής χορτονομής προσφέροντας επιλεγμένους σπό¬
ρους. Εντούτοις, μόνοι οι μεγάλοι καλλιεργητές και
αυτοί των οποίων τα κτήματα αρδεύονται μπορούν να
καλλιεργούν φυτά για τη παραγωγή χορτονομής ή
κάνουν ενδιάμεση καλλιέργια. Οι μικροί παραγωγοί
συλλέγουν αρκετά φυσικά χόρτα για την παραγωγή
χορτονομής, αλλά το άχυρο και άλλα αγροτικά
απορρίμματα αποτελούν τη βάση της τροφής του
ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής.

Συμπυκνωμένες τροφές

2.26. Η Ινδία εξάγει 1 εκατ. τόννους ελαιωδών μαζών
ετησίως (% περίπου της ποσότητας που εξάγεται από
ελαιώδεις σπόρους σε εθνικό επίπεδο), κατά μεγάλο
μέρος για την τροφοδοσία του υπερπαραγωγικού
ευρωπαϊκού ζωικού κεφαλαίου. Η σχετική αδυναμία της
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ετήσιας αύξησης κατώτερο από 3,5 %, που προέρχεται
από τα συνδυασμένα αποτελέσματα μιας εγγυημένης
αγοράς για το γάλα των παραγωγών και των επιχειρή¬
σεων FLOOD προώθησης της παραγωγής στις περιο¬
χές που πραγματοποιήθηκαν με τη μεγαλύτερη ένταση.
Εξάλλου, αυτός ο ρυθμός είναι κατώτερος από αυτόν
της μέσης αύξησης που δίνεται για τη συνολική
παραγωγή γάλακτος στην Ινδία, δηλαδή 4 % ετησίως
από το 1971-1972 μέχρι το 1982-1983. Είναι λοιπόν
πιθανόν ότι η επιχείρηση FLOOD δεν είχε επιπτώσεις
στη μέση απόδοση του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπα¬
ραγωγής. Η αύξηση των συγκεντρώσεων FLOOD δεν
υποδεικνύει σε καμιά περίπτωση σημαντική αύξηση
της παραγωγής που θα οφείλετο στο σχέδιο, αλλά,
κυρίως, μεταφορά της προσφοράς άλλων δημόσιων ή
ιδιωτικών συντελεστών του γαλακτοκομικού τομέα.

2.20. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει την υλοποίηση τής
επιχείρησης FLOOD II για τρείς τύπους μέτρων
προώθησης της παραγωγής (οργάνωση κτηνιατρικών
υπηρεσιών, βελτίωση της φυλής με τεχνητή γονιμο¬
ποίηση, παραγωγή και πώληση ζωοτροφών).

Κτηνιατρικές υπηρεσίες

2.21. Μια κανονική κτηνιατρική υπηρεσία και μια
υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης προσαρτισμένες σε κάθε
συνεταιρισμό προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στους
γαλακτοπαραγωγούς που αφορούν οι επιχειρήσεις
FLOOD Αυτές οι υπηρεσίες είναι δωρεάν ή κοστίζουν
πολύ λίγο. Αλλά 16 000 συνεταιρισμοί χωριών που
περιλαμβάνονται στις επιχειρήσεις FLOOD (41 % του
συνόλου) εξακολουθούν να μη διαθέτουν κτηνιατρικές
υπηρεσίες. Το μέγεθος των συνεταιρισμών που περι¬
λαμβάνουν τέτοια υπηρεσία ποικίλλει αισθητά, ακόμη
και στις πιο σημαντικές πολιτείες, άνω του 80 % στην
KERALA, στην PUNJAB και στην UTTAR PRA¬
DESH, λιγότερο από 20 % στην ANDHRA PRADESH
και στην HARYANA.

σκοπό την δημιουργία ενός « εθνικού ζωικού κεφαλαίου
γαλακτοπαραγωγής» από βελτιωμένες αγελάδες (δια¬
σταυρωμένες με ξένες φυλές) και επιλεγμένες βουβάλες.
Η πολιτική διασταύρωσης ξεκίνησε σε ευρεία κλίμακα
χωρίς να έχουν προηγηθεί δοκιμές για να συγκριθούν τα
προτερήματα και τα μειονεκτήματα που συνδέονται με
την εισαγωγή ξένων φυλών. Οι βουβάλες και το
εγχώριο ζωϊκό κεφάλαιο αναγνωρίζονται ως ικανά να
μεταβάλουν με αποτελεσματικό τρόπο χορτονομή
κακής ποιότητας σε γάλα σχετικά υψηλής περιεκτικό¬
τητας σε λιπαρές ουσίες. Οι βουβάλες προτιμούνται
στις περιοχές όπου η FLOOD είναι περισσότερο
διαδεδομένη, κυρίως στην GUJARAT και στην TA¬
MIL NADU. Μια μειονότητα των μελών των συνεται¬
ρισμών επέλεξε να κάνει επενδύσεις σε διασταυρωμένες
αγελάδες με ξένες φυλές που απαιτούν υψηλότερο
επίπεδο φροντίδων και τροφής για να φθάσουν το
υψηλό δυναμικό της παραγωγής. Το 1984, σε 17 από τις
αγροτικές γαλακτοκομικές ζώνες της FLOOD Ι, μόνο
4,4 % των ζώων προέρχονταν από διασταυρώσεις. Στις
30 Σεπτεμβρίου 1985, η καταγραφή των αποτελεσμάτων
του προγράμματος τεχνητής γονιμοποίησης ανέφερε
760 620 βελτιωμένες δαμαλίδες, ενώ οι αρχικές προβλέ¬
ψεις αναφέρονταν σε 15 εκατομύρια.

Τεχνικοί συντελεστές για την παραγωγή γάλακτος
(Βλέπε σημεία 2 και 9 του πίνακα 3)

Ο αφθώδης πυρετός

Χλωρή χορτονομή

2.24. Η Ινδία εδώ και καιρό γνώρισε ένδεια σε χλωρή
χορτονομή που εκφράστηκε με υψηλές τιμές. Η έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 1978 υποδείκνυε ότι
«υπολογίζοντας τις παρούσες τιμές και την προβλεπό¬
μενη εξέλιξη τους, οι καλλιεργητές έχουν κάθε λόγο να
καλλιεργούν παρά να αγοράζουν το σύνολο των
απαραίτητων τροφών για τα ζώα τους». Η διαθεσιμότη¬
τα βοσκοτόπων ή χορτονομών σε επαρκή ποσότητα
είναι στην πραγματικότητα ο μόνος αποφασιστικός
παράγοντας για τον παραγωγό γάλακτος.

2.22. Ο αφθώδης πυρετός, ενδημικός στην Ινδία, έχει
αδιάψευστα σοβαρές επιπτώσεις στο ζωϊκό κεφάλαιο
γαλακτοπαραγωγής" στα πλαίσια της επιχείρησης
FLOOD το πρόβλημα αυτό άρχισε να προσελκύει την
προσοχή το 1978. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνέβαλε στη
δημιουργία στο HYDERABAD μονάδας παραγωγής
εμβολίου που διατίθεται στο εμπόριο κατά του αφθώ¬
δους πυρετού υπό την αιγίδα της ΙΓΈ, συνεισφέροντας
περίπου 4 CR RS. Τρία ιδρύματα (που χαίρουν επίσης
των υπηρεσιών ξένων ειδικών) παρήγαγαν ήδη σε
λιγότερο από το 25 % του δυναμικού τους. Μακροπρό¬
θεσμα ίσως είναι δυνατόν να καταστεί αναγκαία η
πρόσθεση ενός τέταρτου ιδρύματος, προς το παρόν δεν
ήταν απαραίτητο να επενδυθούν σ' αυτό πόροι της ΙΓΕ.

Η τεχνητή γονιμοποίηση και το «εθνικό ζωϊκό κεφάλαιο
γαλακτοπαραγωγής»

2.23. Το πρόγραμμα τεχνητής γονιμοποίησης που
πραγματοποιείται από την επιχείρηση FLOOD έχει ως

2.25. Η επιχείρηση FLOOD απέβλεπε στη βελτίωση
της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας της
χλωρής χορτονομής προσφέροντας επιλεγμένους σπό¬
ρους. Εντούτοις, μόνοι οι μεγάλοι καλλιεργητές και
αυτοί των οποίων τα κτήματα αρδεύονται μπορούν να
καλλιεργούν φυτά για τη παραγωγή χορτονομής ή
κάνουν ενδιάμεση καλλιέργια. Οι μικροί παραγωγοί
συλλέγουν αρκετά φυσικά χόρτα για την παραγωγή
χορτονομής, αλλά το άχυρο και άλλα αγροτικά
απορρίμματα αποτελούν τη βάση της τροφής του
ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής.

Συμπυκνωμένες τροφές

2.26. Η Ινδία εξάγει 1 εκατ. τόννους ελαιωδών μαζών
ετησίως (% περίπου της ποσότητας που εξάγεται από
ελαιώδεις σπόρους σε εθνικό επίπεδο), κατά μεγάλο
μέρος για την τροφοδοσία του υπερπαραγωγικού
ευρωπαϊκού ζωικού κεφαλαίου. Η σχετική αδυναμία της
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(') Πηγή: ΠΕΠ, ΟΤΓ, Κυβέρνηση της Ινδίας, Έκθεση της αποστολής Σεπτέμβριος 1979.
(2) Συμπεριλαμβάνονται 1 284 γαλακτοκομικές συνεταιριστικές εταιρείες που έχει αναλάβει η Flood Ι εκτός προτύπου Anand (Gujurat 4, Haryana 124, Maharashtra 457, Punjab 21, Tamil Nadu 457).
(3)To σύνολο περιλαμβάνει το σχέδιο Mizoram (χωρίς αποτελέσματα) 1 γαλακτοκομική ζώνη. 30 γαλακτοκομικές συνεταιριστικές εταιρείες, 1 000 μέλη.
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τοπικής αγοραστικής δύναμης αντανακλάται επίσης
στην υποεκμετάλλευση εκτός από την GUJARAT
και την PUNJAB των εργοστασίων ισορροπημένων
ζωοτροφών που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της
επιχείρησης FLOOD (βλέπε πίνακα 4). Αυτή η υποεκ¬
μετάλλευση φαίνεται ότι προέρχεται κυρίως από την
ανικανότητα των γαλακτοπαραγωγών να αγοράσουν,
παρά από την διαθεσιμότητα συμπυκνωμένων εναλλα¬
κτικών τροφών σε τοπικό επίπεδο.

2.27. Την 31η Μαρτίου 1985, είχαν ανεγερθεί, στα
πλαίσια της επιχείρησης FLOOD, εργοστάσια ισορρο¬
πημένων τροφών για ζώα δυναμικού παραγωγής 3 289
τόννων ημερησίως. Η δυναμικότητα των τρεχόντων
προγραμμάτων ήταν 800 τόνοι ημερησίως. Τα δύο
πέμπτα των εν λειτουργία εργοστασίων βρίσκονταν
στην GUJARAT, όπου χρησιμοποιείτο το 76% του.
δυναμικού. Στην PUNJAB, ο βαθμός ετήσιας εκμετάλ¬
λευσης της εγκατάστασης ήταν 75 % και στην MAHA¬
RASHTRA μόνο 47 %. Στις άλλες δέκα πολιτείες που
διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις, ο βαθμός εκμετάλλευ¬
σης βρισκόταν ανάμεσα στο 10 και το 32 %.

Οργάνωση των παραγωγών

2.28. Ενώ η επιχείρηση FLOOD Ι απέβλεπε στην
ανάπτυξη των συνεταιρισμών του προτύπου ANAND
μέχρι το επίπεδο των ενώσεων περιοχής στις αγροτικές
γαλακτοκομικές ζώνες που τροφοδοτούν τα γαλακτοκο¬
μεία του δημόσιου φορέα στις αγορές των τεσσάρων
μεγάλων αστικών κέντρων, η επιχείρηση FLOOD II
επρόκειτο να εισάγει, κατ' αρχήν στο σύνολο του
ινδικού εδάφους, τη δομή με τρία στοιχεία του
προτύπου ANAND μέχρι το επίπεδο των ομοσπονδιών.
Οι δύο φάσεις της επιχείρησης FLOOD προορίζονταν
να απορροφήσουν Kat να μετατρέψουν σύμφωνα με το
πρότυπο ANAND τα συνεταιριστικά γαλακτοκομεία
άλλου τύπου και τις γαλακτοκομικές εταιρείες του
δημόσιου φορέα.

2.29. Ο πίνακας 5 διαγράφει την ανάπτυξη της
συνεταιριστικής οργάνωσης στα πλαίσια της επιχείρη¬
σης FLOOD. Ο στόχος που είχε τεθεί αρχικά δεν
επιτεύχθηκε στα πλαίσια της FLOOD II παρά μόνο
κατά 39 %.

2.30. Αντίθετα με το συνεταιρισμό του ANAND, ο
οποίος αναπτύχθηκε με ευνοϊκό περιβάλλον σε περίοδο
25 ετών πριν από την επιχείρηση FLOOD, δημιουργή¬
θηκαν τελείως véot συνεταιρισμοί και ενώσεις, στους
οποίους οι υπάλληλοι, που ορίζονται από την τοπική ή
περιφεριακή πολιτική εξουσία, παίρνουν αποφάσεις
στις οποίες θα έπρεπε να συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι
των παραγωγών. Ίσως πρόκειται για μια αναπόφευκτη
και πρόσκαιρη συνέπεια της πολιτικής βούλησης που
αποβλέπει στη γρήγορη εξάπλωση της επιχείρησης
FLOOD, αλλά τα ανώτερα επίπεδα της συνεταιριστικής
δομής δεν εξακολουθούν πλέον να έχουν παρά μόνο
συμβολικό ρόλο. Εντούτοις, στο επίπεδο των χωριών,
οι συνεταιρισμοί αντανακλούν την παραδοσιακή δομή
της γαιοκτησίας, πράγμα που τους προσφέρει μτα
στέρεη βάση.

2.31. Η ισχύς του συστήματος σε σχέση με το
παραδοσιακό εμπόριο γάλακτος έγκειται αφ' ενός στο
γεγονός ότι ο παραγωγός έχει την βεβαιότητα ότι θα

πουλήσει το σύνολο της παραγωγής του σε συμφέρουσα
τιμή χωρίς μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις, και αφ'
ετέρου στη σταθεροποίηση της τιμής που ενθαρρύνει
την αναζήτηση της ποιότητας και που χάρη σε
σύγχρονη και αποτελεσματική μεταποίηση και διάθεση
στο εμπόριο του προϊόντος, προσφέρουν στον κατανα¬
λωτή την εγγύηση μιας λογικής τιμής. Εντούτοις, η
βραδύτης με την οποία πραγματοποιούνται οι στόχοι σε
θέματα συγκέντρωσης γάλακτος, είναι τέτοια ώστε
άλλα είδη σχέσης παραγωγού/καταναλωτή προσφέ¬
ρουν σε πολλούς παραγωγούς παρόμοια πλεονεκτήμα¬
τα.

2.32. Οι συνεταιρισμοί FLOOD δεν παρέχουν δάνεια
στα μέλη τους, ούτε καν για την αγορά γαλακτοπαραγω¬
γών ζώων. Αν και αρκετοί μικροπαραγωγοί γάλακτος
είχαν πρόσβαση σε δάνεια που δίνονταν από πιστοδοτι¬
κούς οργανισμούς για την αγορά ζώων, και καμιά φορά
σε γενναιόδωρες επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, το
ποσοστό των επισφαλών δανειζομένων αυξήθηκε,
συχνά λόγω της ανεπάρκειας πόρων που θα επέτρεπαν
την τροφοδοσία των ζώων που αγοράστηκαν και την
εξασφάλιση της κατάλληλης φροντίδας.

2.33. Το πρότυπο ANAND περιλαμβάνει την καθημε¬
ρινή πληρωμή του αγρότη από τον συνεταιρισμό του
χωριού, αλλά πολλοί συνεταιρισμοί δεν διέθεταν τους
απαραίτητους πόρους για το σκοπό αυτό και έτσι
μειονεκτούσαν σε σχέση με ιδιωτικές εταιρείες συγκέ¬
ντρωσης γάλακτος. Το 1981, η ΙΓΕ άρχισε να παρέχει
δάνεια με κεφάλαια κινήσεως στις ενώσεις και στις
ομοσπονδίες, αρχικά έναντι αποθεμάτων γαλακτοκομι¬
κών προϊόντων, στη συνέχεια με προκαταβολές χωρίς
εγγύηση. Παρά αυτά τα δάνεια, το σύστημα ANAND
καθημερινής πληρωμής των αγροτών δεν έχει ακόμη
γενικευθεί. Πρόκειται εντούτοις για ένα σημαντικό
κίνητρο για προσχώρηση στους συνεταιρισμούς και οι
υπεύθυνοι του σχεδίου γνωρίζουν πολύ καλά τη
σημασία του.

2.34. Η ΙΓΕ/ΕΣΓΑ διαπίστωσε καθυστερήσεις στην
πραγματοποίηση της επιχείρησης FLOOD, οφειλόμε¬
νες σε δυσκολίες με τις αρχές των πολιτειών, που
επηρεάζονται συχνά από τα ενδιαφέροντα του ιδιωτικού
τομέα. Σ' ορισμένες περιπτώσεις, νέες ομοσπονδίες
υποχρεώθηκαν να αναλάβουν τα χρέη των γαλακτοκο¬
μείων του δημόσιου τομέα τα οποία απέκτησαν.
Εντούτοις, είναι αξιοπερίεργο το ότι η χρηματική
βοήθεια της ΙΓΕ, που παραχωρήθηκε με πολύ ενδιαφέ¬
ροντες όρους, δεν δημιούργησε πιο έντονο ενδιαφέρον.

2.35. Η ΙΓΕ/ΕΣΓΑ απέχει πολύ από την επιθυμητή
επιτυχία με την εξάπλωση της επιχείρησης FLOOD
στο σύνολο της χώρας. Στην περίπτωση FLOOD 1, 79 %
του συνολικού αριθμού των συνεταιρισμών ήταν
συγκεντρωμένοι σε τρείς από δέκα πολιτείες (GUJA¬
RAT 43 %, TAMIL NADU 24 % και MAHARASHT¬
RA 12%). Το Σεπτέμβριο 1985, οι ίδιες πολιτείες
αριθμούσαν 39 % των συνεταιρισμών της FLOOD II και
59 % του συνόλου των μελών. Ένα άλλο τμήμα, που
αντιπροσώπευε 25 % του συνόλου, βρισκόταν σε
πολιτείες, στις οποίες είχε προηγηθεί αισθητή πρόοδος
στα πλαίσια των έξω από την επιχείρηση FLOOD
χρηματοδοτούμενων σχεδίων.

2.36. Οι τιμές που πληρώνονται στους παραγωγούς
ποικίλουν από τη μια πολιτεία στην άλλη, αλλά λίγο
στο εσωτερικό της ίδιας ομοσπονδίας. Συνήθως είναι
σταθερές" οι τιμές της εποχής των βροχών αντιπροσω-
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τοπικής αγοραστικής δύναμης αντανακλάται επίσης
στην υποεκμετάλλευση εκτός από την GUJARAT
και την PUNJAB των εργοστασίων ισορροπημένων
ζωοτροφών που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της
επιχείρησης FLOOD (βλέπε πίνακα 4). Αυτή η υποεκ¬
μετάλλευση φαίνεται ότι προέρχεται κυρίως από την
ανικανότητα των γαλακτοπαραγωγών να αγοράσουν,
παρά από την διαθεσιμότητα συμπυκνωμένων εναλλα¬
κτικών τροφών σε τοπικό επίπεδο.

2.27. Την 31η Μαρτίου 1985, είχαν ανεγερθεί, στα
πλαίσια της επιχείρησης FLOOD, εργοστάσια ισορρο¬
πημένων τροφών για ζώα δυναμικού παραγωγής 3 289
τόννων ημερησίως. Η δυναμικότητα των τρεχόντων
προγραμμάτων ήταν 800 τόνοι ημερησίως. Τα δύο
πέμπτα των εν λειτουργία εργοστασίων βρίσκονταν
στην GUJARAT, όπου χρησιμοποιείτο το 76% του.
δυναμικού. Στην PUNJAB, ο βαθμός ετήσιας εκμετάλ¬
λευσης της εγκατάστασης ήταν 75 % και στην MAHA¬
RASHTRA μόνο 47 %. Στις άλλες δέκα πολιτείες που
διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις, ο βαθμός εκμετάλλευ¬
σης βρισκόταν ανάμεσα στο 10 και το 32 %.

Οργάνωση των παραγωγών

2.28. Ενώ η επιχείρηση FLOOD Ι απέβλεπε στην
ανάπτυξη των συνεταιρισμών του προτύπου ANAND
μέχρι το επίπεδο των ενώσεων περιοχής στις αγροτικές
γαλακτοκομικές ζώνες που τροφοδοτούν τα γαλακτοκο¬
μεία του δημόσιου φορέα στις αγορές των τεσσάρων
μεγάλων αστικών κέντρων, η επιχείρηση FLOOD II
επρόκειτο να εισάγει, κατ' αρχήν στο σύνολο του
ινδικού εδάφους, τη δομή με τρία στοιχεία του
προτύπου ANAND μέχρι το επίπεδο των ομοσπονδιών.
Οι δύο φάσεις της επιχείρησης FLOOD προορίζονταν
να απορροφήσουν Kat να μετατρέψουν σύμφωνα με το
πρότυπο ANAND τα συνεταιριστικά γαλακτοκομεία
άλλου τύπου και τις γαλακτοκομικές εταιρείες του
δημόσιου φορέα.

2.29. Ο πίνακας 5 διαγράφει την ανάπτυξη της
συνεταιριστικής οργάνωσης στα πλαίσια της επιχείρη¬
σης FLOOD. Ο στόχος που είχε τεθεί αρχικά δεν
επιτεύχθηκε στα πλαίσια της FLOOD II παρά μόνο
κατά 39 %.

2.30. Αντίθετα με το συνεταιρισμό του ANAND, ο
οποίος αναπτύχθηκε με ευνοϊκό περιβάλλον σε περίοδο
25 ετών πριν από την επιχείρηση FLOOD, δημιουργή¬
θηκαν τελείως véot συνεταιρισμοί και ενώσεις, στους
οποίους οι υπάλληλοι, που ορίζονται από την τοπική ή
περιφεριακή πολιτική εξουσία, παίρνουν αποφάσεις
στις οποίες θα έπρεπε να συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι
των παραγωγών. Ίσως πρόκειται για μια αναπόφευκτη
και πρόσκαιρη συνέπεια της πολιτικής βούλησης που
αποβλέπει στη γρήγορη εξάπλωση της επιχείρησης
FLOOD, αλλά τα ανώτερα επίπεδα της συνεταιριστικής
δομής δεν εξακολουθούν πλέον να έχουν παρά μόνο
συμβολικό ρόλο. Εντούτοις, στο επίπεδο των χωριών,
οι συνεταιρισμοί αντανακλούν την παραδοσιακή δομή
της γαιοκτησίας, πράγμα που τους προσφέρει μτα
στέρεη βάση.

2.31. Η ισχύς του συστήματος σε σχέση με το
παραδοσιακό εμπόριο γάλακτος έγκειται αφ' ενός στο
γεγονός ότι ο παραγωγός έχει την βεβαιότητα ότι θα

πουλήσει το σύνολο της παραγωγής του σε συμφέρουσα
τιμή χωρίς μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις, και αφ'
ετέρου στη σταθεροποίηση της τιμής που ενθαρρύνει
την αναζήτηση της ποιότητας και που χάρη σε
σύγχρονη και αποτελεσματική μεταποίηση και διάθεση
στο εμπόριο του προϊόντος, προσφέρουν στον κατανα¬
λωτή την εγγύηση μιας λογικής τιμής. Εντούτοις, η
βραδύτης με την οποία πραγματοποιούνται οι στόχοι σε
θέματα συγκέντρωσης γάλακτος, είναι τέτοια ώστε
άλλα είδη σχέσης παραγωγού/καταναλωτή προσφέ¬
ρουν σε πολλούς παραγωγούς παρόμοια πλεονεκτήμα¬
τα.

2.32. Οι συνεταιρισμοί FLOOD δεν παρέχουν δάνεια
στα μέλη τους, ούτε καν για την αγορά γαλακτοπαραγω¬
γών ζώων. Αν και αρκετοί μικροπαραγωγοί γάλακτος
είχαν πρόσβαση σε δάνεια που δίνονταν από πιστοδοτι¬
κούς οργανισμούς για την αγορά ζώων, και καμιά φορά
σε γενναιόδωρες επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, το
ποσοστό των επισφαλών δανειζομένων αυξήθηκε,
συχνά λόγω της ανεπάρκειας πόρων που θα επέτρεπαν
την τροφοδοσία των ζώων που αγοράστηκαν και την
εξασφάλιση της κατάλληλης φροντίδας.

2.33. Το πρότυπο ANAND περιλαμβάνει την καθημε¬
ρινή πληρωμή του αγρότη από τον συνεταιρισμό του
χωριού, αλλά πολλοί συνεταιρισμοί δεν διέθεταν τους
απαραίτητους πόρους για το σκοπό αυτό και έτσι
μειονεκτούσαν σε σχέση με ιδιωτικές εταιρείες συγκέ¬
ντρωσης γάλακτος. Το 1981, η ΙΓΕ άρχισε να παρέχει
δάνεια με κεφάλαια κινήσεως στις ενώσεις και στις
ομοσπονδίες, αρχικά έναντι αποθεμάτων γαλακτοκομι¬
κών προϊόντων, στη συνέχεια με προκαταβολές χωρίς
εγγύηση. Παρά αυτά τα δάνεια, το σύστημα ANAND
καθημερινής πληρωμής των αγροτών δεν έχει ακόμη
γενικευθεί. Πρόκειται εντούτοις για ένα σημαντικό
κίνητρο για προσχώρηση στους συνεταιρισμούς και οι
υπεύθυνοι του σχεδίου γνωρίζουν πολύ καλά τη
σημασία του.

2.34. Η ΙΓΕ/ΕΣΓΑ διαπίστωσε καθυστερήσεις στην
πραγματοποίηση της επιχείρησης FLOOD, οφειλόμε¬
νες σε δυσκολίες με τις αρχές των πολιτειών, που
επηρεάζονται συχνά από τα ενδιαφέροντα του ιδιωτικού
τομέα. Σ' ορισμένες περιπτώσεις, νέες ομοσπονδίες
υποχρεώθηκαν να αναλάβουν τα χρέη των γαλακτοκο¬
μείων του δημόσιου τομέα τα οποία απέκτησαν.
Εντούτοις, είναι αξιοπερίεργο το ότι η χρηματική
βοήθεια της ΙΓΕ, που παραχωρήθηκε με πολύ ενδιαφέ¬
ροντες όρους, δεν δημιούργησε πιο έντονο ενδιαφέρον.

2.35. Η ΙΓΕ/ΕΣΓΑ απέχει πολύ από την επιθυμητή
επιτυχία με την εξάπλωση της επιχείρησης FLOOD
στο σύνολο της χώρας. Στην περίπτωση FLOOD 1, 79 %
του συνολικού αριθμού των συνεταιρισμών ήταν
συγκεντρωμένοι σε τρείς από δέκα πολιτείες (GUJA¬
RAT 43 %, TAMIL NADU 24 % και MAHARASHT¬
RA 12%). Το Σεπτέμβριο 1985, οι ίδιες πολιτείες
αριθμούσαν 39 % των συνεταιρισμών της FLOOD II και
59 % του συνόλου των μελών. Ένα άλλο τμήμα, που
αντιπροσώπευε 25 % του συνόλου, βρισκόταν σε
πολιτείες, στις οποίες είχε προηγηθεί αισθητή πρόοδος
στα πλαίσια των έξω από την επιχείρηση FLOOD
χρηματοδοτούμενων σχεδίων.

2.36. Οι τιμές που πληρώνονται στους παραγωγούς
ποικίλουν από τη μια πολιτεία στην άλλη, αλλά λίγο
στο εσωτερικό της ίδιας ομοσπονδίας. Συνήθως είναι
σταθερές" οι τιμές της εποχής των βροχών αντιπροσω-
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πεύουν περίπου το 80% αυτών της εποχής της ξηρα¬
σίας. Οι παραγωγοί της δύσης και του βορρά παίρνουν
εν γένει καλύτερη τιμή από αυτούς της ανατολής και του
νότου, όπου το κόστος παραγωγής είναι χαμηλό.
Γενικά, οι τιμές συγκέντρωσης FLOOD ήταν ανταγωνί¬
σιμες με τις τιμές του παραδοσιακού ιδιωτικού τομέα,
εκτός από κοντά στις πόλεις και κυρίως το Δελχί και την
Καλκούτα. Τα φτηνά γαλακτοκομικά προϊόντα που
εισάγονται υπό μορφή δωρεών και προέρχονται από τον
κόμβο συγκέντρωσης ΙΓΕ, επέτρεψαν στα γαλακτοκο¬
μεία FLOOD στην Καλκούτα και στο Δελχί να
προσφέρουν ρευστό γάλα στους καταναλωτές, σε πολύ
χαμηλές τιμές αναγνωρισμένες από τις αρχές. Αυτό
διατήρησε τις τιμές συγκέντρωσης κοντά στην Καλ¬
κούτα και στο Δελχί σε τέτοια επίπεδα που δεν
προέτρεπαν την προσχώρηση στους συνεταιρισμούς
FLOOD. Η συγκέντρωση σ' αυτές τις περιοχές παραμέ¬
νει χαμηλή και η ζήτηση εισαγομένων προϊόντων για
ανασύσταση παραμένει υψηλή. Γι' αυτό, αυξήθηκαν οι
ανάγκες για τη μεταφορά γάλακτος σε μεγάλη απόστα¬
ση, κυρίως από την GUJARAT και από το βορρά της
MAHARASHTRA προς την Καλκούτα και το Δελχί.

Δυναμικό μεταποίησης και μεταφοράς
(Βλέπε σημεία 1, 6 και 7 του πίνακα 3)

2.37. Η ανάπτυξη του δυναμικού μεταποίησης και
μεταφοράς γάλακτος ήταν το πιο σημαντικό χαρακτη¬
ριστικό της επιχείρησης FLOOD. Η ΙΓΕ/ΕΣΓΑ διηύ¬
θυνε με επιτυχία ένα μεγάλο πρόγραμμα επένδυσης
κεφαλαίων. Το 1984-85, η συνολική δυνατότητα απορ¬
ρόφησης νωπού γάλακτος του σχεδίου έφθανε τα
8 775 000 λίτρα και μέση παραγωγή 5 920 000 λίτρων
ημερησίως', ή βαθμό εκμετάλλευσης του δυναμικού της
τάξης του 67 % για όλη τη χρονιά. Το 1985, μετά το
μουσώνα, η προσφορά ξεπέρασε τη δυνατότητα μετα¬
ποίησης και οι συγκεντρώσεις γάλακτος χρειάστηκε να
ανασταλούν σε ορισμένους συνεταιρισμούς FLOOD
της RAJASTHAN, της MAHARASTHRA και της
TAMIL NADU. Κατά τη διάρκεια του καλύτερου μήνα
μετά το μουσώνα, , σημειώθηκε μέση χρήση των
εγκαταστάσεων μεταποίησης της τάξεως του 90 %.

2.38. Μια τέτοια συγκέντρωση των δυνατοτήτων
επεξεργασίας του συγκεντρωμένου γάλακτος, γύρω από
ένα μικρό αριθμό σύγχρονων μονάδων, προϋπέθετε
φυσικά ανάπτυξη των δυνατοτήτων μεταφοράς. Γι' αυτό
το σκοπό δημιουργήθηκε ένα εθνικό δίκτυο διανομής.
Η συνολική επένδυση της ΙΓΕ σ' αυτό το δίκτυο
ανέρχεται σε 17,7 CR RS. Η δυνατότητα οδικής και
σιδηροδρομικής μεταφοράς είναι 11 εκατ. λίτρα, ενώ
2,5 εκατ. λίτρα είναι υπό παραγγελία. Η ΙΓΕ έκτισε στην
Βομβάη και στην Καλκούτα αποθήκες δυναμικού
πολλών χιλιάδων τόννων αποκορυφωμένου γάλακτος
σε σκόνη, βουτυρελαίου και βουτύρου.

2.39. Χάρη στο εθνικό δίκτυο, η ΙΓΕ έχει μεγάλη
ευκολία στη μεταβίβαση προμηθειών από μια ένωση ή
ομοσπονδία σε, άλλη. Αυτό επέτρεψε μέχρις ενός
ορισμένου σημείου την αντιστάθμιση της πολύ αργής
ανάπτυξης των αγροτικών γαλακτοκομικών ζωνών
κοντά στην Καλκούτα και στο Δελχί, εφόσον αυτές οι
αγορές μπορούσαν να εφοδιαστούν με γάλα από την
GUJARAT και την MAHARASHTRA. Εξάλλου, θα
ήταν άχρηστο να δοθεί στο δίκτυο η τωρινή διάσταση

του, το δε κόστος της πραγματοποίησης του θα ήταν πιο
μικρό εάν η ανάπτυξη κοντά στην Καλκούτα και το
Δελχί είχε πραγματοποιηθεί καλύτερα.

Διάθεση στο εμπόριο και διανομή

Κατάσταση της αγοράς

2.40. Αν και τα δύο τρίτα των ζωικών προτείνων στην
Ινδία, χώρα κυρίως χορτοφαγική, προέρχονται από το
γάλα, η κατανομή της κατανάλωσης αυτών των προτεί¬
νων είναι πολύ ασύμμετρη. Στο τέλος της δεκαετίας του
1970, το εισόδημα κατ' άτομο και ημέρα στα μεγάλα
αστικά κέντρα ήταν ελαφρώς ανώτερο από την τιμή του
λίτρου γάλακτος, περίπου 4 ρουπίες ( + / 0,4 ECU). Το
1981 παρατηρήθηκε ότι ακόμη Kat στην πλούσια
μητρόπολη της Βομβάης, 14 % του πληθυσμού δεν είχε
καθόλου τα μέσα να αγοράσει γάλα και ότι 50 % δεν
μπορούσε να αγοράσει παρά μόνο το V* της καθημερινής
ποσότητας των 200 γραμμαρίων που συνιστάται. Το
1982, η ΕΣΓΑ κατέγραφε κατανάλωση 226 γραμμαρίων
κατ' άτομο και ημέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ
για 40 % των κατοίκων των γαλακτοκομικών αγροτικών
ζωνών που τροφοδοτούν τις πόλεις, η κατανάλωση ήταν
μόνο 125 γραμμάρια κατ' άτομο και ημέρα και, για το
υπόλοιπο 60 %, μόνο 70 γραμμάρια κατά μέσο όρο. Η
μέση κατανάλωση γάλακτος (συμπεριλαμβανομένων
των γαλακτοκομικών προϊόντων) κατ' άτομο και ημέρα
βρισκόταν πιθανότατα το 1985 ανάμεσα στα 130 και 140
γραμμάρια, αριθμούς προφανώς κατώτερους από το
στόχο των 180 γραμμαρίων στον οποίο αποβλέπει η
επιχείρηση FLOOD.

2.41. Το «παραδοσιακό» σύστημα πώλησης γάλα¬
κτος, που εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο
μέρος της ινδικής παραγωγής, βασίζεται είτε στη
μεταποίηση, σε επίπεδο παραγωγού/μεταποιητή του
χωριού, του γάλακτος σε προϊόντα που μπορούν να
διατηρηθούν χωρίς ψύξη σε ζεστό κλίμα (βούτυρο από
βουβάλι (γκι), ξυνόγαλα, PANEER, γλυκίσματα), είτε
στην αυθημερόν πώληση του ρευστού γάλακτος στις
γειτονικές περιοχές, εν γένει από πωλητές με ποδήλατο.
Η παστερίωση αποτελεί εξαίρεση και ο πληθυσμός
είναι συνηθισμένος να βράζει το γάλα.

2.42. Η ζήτηση γάλακτος χαράκτη ρίζεται από μεγάλη
ελαστικότητα σε σχέση με τις τιμές και κατά ένα μεγάλο
τμήμα παραμένει ανικανοποίητη λόγω της σημερινής
αδυναμίας της αγοραστικής δύναμης. Όταν οι δημόσιες
αρχές δεσμεύουν την τιμή του γάλακτος, πράγμα που
έχει ορισμένες φορές συμβεί στα μεγάλα αστικά κέντρα,
κυρίως στην Καλκούτα και στο Δελχί, οι μεταποιητές
υποκινούνται στο να προτιμήσουν τα μεταποιημένα
προϊόντα, σε βάρος του γάλακτος για κατανάλωση.

2.43. Ανεξάρτητα μάλιστα από κάθε δέσμευση των
τιμών, υπάρχει επί του παρόντος μια τάση να αναπτύσ¬
σονται οι επενδύσεις που επιτρέπουν την αύξηση του
τμήματος της συγκεντρωμένης γαλακτοκομικής παρα¬
γωγής που καταναλώνεται υπό μορφή μεταποιημένων
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πεύουν περίπου το 80% αυτών της εποχής της ξηρα¬
σίας. Οι παραγωγοί της δύσης και του βορρά παίρνουν
εν γένει καλύτερη τιμή από αυτούς της ανατολής και του
νότου, όπου το κόστος παραγωγής είναι χαμηλό.
Γενικά, οι τιμές συγκέντρωσης FLOOD ήταν ανταγωνί¬
σιμες με τις τιμές του παραδοσιακού ιδιωτικού τομέα,
εκτός από κοντά στις πόλεις και κυρίως το Δελχί και την
Καλκούτα. Τα φτηνά γαλακτοκομικά προϊόντα που
εισάγονται υπό μορφή δωρεών και προέρχονται από τον
κόμβο συγκέντρωσης ΙΓΕ, επέτρεψαν στα γαλακτοκο¬
μεία FLOOD στην Καλκούτα και στο Δελχί να
προσφέρουν ρευστό γάλα στους καταναλωτές, σε πολύ
χαμηλές τιμές αναγνωρισμένες από τις αρχές. Αυτό
διατήρησε τις τιμές συγκέντρωσης κοντά στην Καλ¬
κούτα και στο Δελχί σε τέτοια επίπεδα που δεν
προέτρεπαν την προσχώρηση στους συνεταιρισμούς
FLOOD. Η συγκέντρωση σ' αυτές τις περιοχές παραμέ¬
νει χαμηλή και η ζήτηση εισαγομένων προϊόντων για
ανασύσταση παραμένει υψηλή. Γι' αυτό, αυξήθηκαν οι
ανάγκες για τη μεταφορά γάλακτος σε μεγάλη απόστα¬
ση, κυρίως από την GUJARAT και από το βορρά της
MAHARASHTRA προς την Καλκούτα και το Δελχί.

Δυναμικό μεταποίησης και μεταφοράς
(Βλέπε σημεία 1, 6 και 7 του πίνακα 3)

2.37. Η ανάπτυξη του δυναμικού μεταποίησης και
μεταφοράς γάλακτος ήταν το πιο σημαντικό χαρακτη¬
ριστικό της επιχείρησης FLOOD. Η ΙΓΕ/ΕΣΓΑ διηύ¬
θυνε με επιτυχία ένα μεγάλο πρόγραμμα επένδυσης
κεφαλαίων. Το 1984-85, η συνολική δυνατότητα απορ¬
ρόφησης νωπού γάλακτος του σχεδίου έφθανε τα
8 775 000 λίτρα και μέση παραγωγή 5 920 000 λίτρων
ημερησίως', ή βαθμό εκμετάλλευσης του δυναμικού της
τάξης του 67 % για όλη τη χρονιά. Το 1985, μετά το
μουσώνα, η προσφορά ξεπέρασε τη δυνατότητα μετα¬
ποίησης και οι συγκεντρώσεις γάλακτος χρειάστηκε να
ανασταλούν σε ορισμένους συνεταιρισμούς FLOOD
της RAJASTHAN, της MAHARASTHRA και της
TAMIL NADU. Κατά τη διάρκεια του καλύτερου μήνα
μετά το μουσώνα, , σημειώθηκε μέση χρήση των
εγκαταστάσεων μεταποίησης της τάξεως του 90 %.

2.38. Μια τέτοια συγκέντρωση των δυνατοτήτων
επεξεργασίας του συγκεντρωμένου γάλακτος, γύρω από
ένα μικρό αριθμό σύγχρονων μονάδων, προϋπέθετε
φυσικά ανάπτυξη των δυνατοτήτων μεταφοράς. Γι' αυτό
το σκοπό δημιουργήθηκε ένα εθνικό δίκτυο διανομής.
Η συνολική επένδυση της ΙΓΕ σ' αυτό το δίκτυο
ανέρχεται σε 17,7 CR RS. Η δυνατότητα οδικής και
σιδηροδρομικής μεταφοράς είναι 11 εκατ. λίτρα, ενώ
2,5 εκατ. λίτρα είναι υπό παραγγελία. Η ΙΓΕ έκτισε στην
Βομβάη και στην Καλκούτα αποθήκες δυναμικού
πολλών χιλιάδων τόννων αποκορυφωμένου γάλακτος
σε σκόνη, βουτυρελαίου και βουτύρου.

2.39. Χάρη στο εθνικό δίκτυο, η ΙΓΕ έχει μεγάλη
ευκολία στη μεταβίβαση προμηθειών από μια ένωση ή
ομοσπονδία σε, άλλη. Αυτό επέτρεψε μέχρις ενός
ορισμένου σημείου την αντιστάθμιση της πολύ αργής
ανάπτυξης των αγροτικών γαλακτοκομικών ζωνών
κοντά στην Καλκούτα και στο Δελχί, εφόσον αυτές οι
αγορές μπορούσαν να εφοδιαστούν με γάλα από την
GUJARAT και την MAHARASHTRA. Εξάλλου, θα
ήταν άχρηστο να δοθεί στο δίκτυο η τωρινή διάσταση

του, το δε κόστος της πραγματοποίησης του θα ήταν πιο
μικρό εάν η ανάπτυξη κοντά στην Καλκούτα και το
Δελχί είχε πραγματοποιηθεί καλύτερα.

Διάθεση στο εμπόριο και διανομή

Κατάσταση της αγοράς

2.40. Αν και τα δύο τρίτα των ζωικών προτείνων στην
Ινδία, χώρα κυρίως χορτοφαγική, προέρχονται από το
γάλα, η κατανομή της κατανάλωσης αυτών των προτεί¬
νων είναι πολύ ασύμμετρη. Στο τέλος της δεκαετίας του
1970, το εισόδημα κατ' άτομο και ημέρα στα μεγάλα
αστικά κέντρα ήταν ελαφρώς ανώτερο από την τιμή του
λίτρου γάλακτος, περίπου 4 ρουπίες ( + / 0,4 ECU). Το
1981 παρατηρήθηκε ότι ακόμη Kat στην πλούσια
μητρόπολη της Βομβάης, 14 % του πληθυσμού δεν είχε
καθόλου τα μέσα να αγοράσει γάλα και ότι 50 % δεν
μπορούσε να αγοράσει παρά μόνο το V* της καθημερινής
ποσότητας των 200 γραμμαρίων που συνιστάται. Το
1982, η ΕΣΓΑ κατέγραφε κατανάλωση 226 γραμμαρίων
κατ' άτομο και ημέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ
για 40 % των κατοίκων των γαλακτοκομικών αγροτικών
ζωνών που τροφοδοτούν τις πόλεις, η κατανάλωση ήταν
μόνο 125 γραμμάρια κατ' άτομο και ημέρα και, για το
υπόλοιπο 60 %, μόνο 70 γραμμάρια κατά μέσο όρο. Η
μέση κατανάλωση γάλακτος (συμπεριλαμβανομένων
των γαλακτοκομικών προϊόντων) κατ' άτομο και ημέρα
βρισκόταν πιθανότατα το 1985 ανάμεσα στα 130 και 140
γραμμάρια, αριθμούς προφανώς κατώτερους από το
στόχο των 180 γραμμαρίων στον οποίο αποβλέπει η
επιχείρηση FLOOD.

2.41. Το «παραδοσιακό» σύστημα πώλησης γάλα¬
κτος, που εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο
μέρος της ινδικής παραγωγής, βασίζεται είτε στη
μεταποίηση, σε επίπεδο παραγωγού/μεταποιητή του
χωριού, του γάλακτος σε προϊόντα που μπορούν να
διατηρηθούν χωρίς ψύξη σε ζεστό κλίμα (βούτυρο από
βουβάλι (γκι), ξυνόγαλα, PANEER, γλυκίσματα), είτε
στην αυθημερόν πώληση του ρευστού γάλακτος στις
γειτονικές περιοχές, εν γένει από πωλητές με ποδήλατο.
Η παστερίωση αποτελεί εξαίρεση και ο πληθυσμός
είναι συνηθισμένος να βράζει το γάλα.

2.42. Η ζήτηση γάλακτος χαράκτη ρίζεται από μεγάλη
ελαστικότητα σε σχέση με τις τιμές και κατά ένα μεγάλο
τμήμα παραμένει ανικανοποίητη λόγω της σημερινής
αδυναμίας της αγοραστικής δύναμης. Όταν οι δημόσιες
αρχές δεσμεύουν την τιμή του γάλακτος, πράγμα που
έχει ορισμένες φορές συμβεί στα μεγάλα αστικά κέντρα,
κυρίως στην Καλκούτα και στο Δελχί, οι μεταποιητές
υποκινούνται στο να προτιμήσουν τα μεταποιημένα
προϊόντα, σε βάρος του γάλακτος για κατανάλωση.

2.43. Ανεξάρτητα μάλιστα από κάθε δέσμευση των
τιμών, υπάρχει επί του παρόντος μια τάση να αναπτύσ¬
σονται οι επενδύσεις που επιτρέπουν την αύξηση του
τμήματος της συγκεντρωμένης γαλακτοκομικής παρα¬
γωγής που καταναλώνεται υπό μορφή μεταποιημένων



Αριθ. C 31/12 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1. 2.

προϊόντων (παραδοσιακά ινδικά προϊόντα, όπως το γκι,
αλλά επίσης παγωτά, γιαούρτι, σοκολάτες κλπ.).
Φαίνεται ότι αυτή η τάση βασίζεται όχι μόνο στην
επιθυμία να αποφευχθούν ορισμένες διαστρεβλώσεις
της τιμής στην κατανάλωση, αλλά κυρίως στο συναί¬
σθημα ότι όλη η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων
είναι περιορισμένη και ότι κάθε είδους διεύρυνση του
προσφερόμενου φάσματος προϊόντων επιτρέπει την
υποχώρηση των ορίων. Αυτό αποδεικνύει ότι πλησιά¬
ζουμε το όριο κορεσμού του ικανοποιήσιμου τμήματος
των αναγκών προκειμένου για την κατανάλωση ρευ¬
στού γάλακτος.

Θέση της επιχείρησης FLOOD στην αγορά

2.44. Η πραγματική έκταση της διείσδυσης της
επιχείρισης FLOOD στην αγορά γάλακτος και γαλα¬
κτοκομικών προϊόντων δεν φαίνεται καθαρά. Οι ετή¬
σιες εκθέσεις της ΙΓΕ δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των
πέντε τελευταίων ετών οι πωλήσεις FLOOD αυξήθηκαν
περίπου κατά 8 % ετησίως στις αγορές των μεγάλων
αστικών κέντρων που γνώρισαν γρήγορη ανάπτυξη* οι
πωλήσεις αυτές ανέρχονται επί του παρόντος σε
περίπου 3 000 000 λίτρα ημερησίως (περίπου 1 δεκατό-
λιτρο ανά κάτοικο). Εάν ο μέσος όρος κατανάλωσης
γαλακτοκομικών ανά κάτοικο στα μεγάλα αστικά
κέντρα είναι τόσο υψηλός όσο δήλωσε η ΕΣΓΑ, το
μερίδιο της αγοράς των μεγάλων αστικών κέντρων θα
ανήρχετο σε περίπου 40%. Για τη Βομβάη και το
Μαδράς, αυτό το ποσοστό θα ήταν, σύμφωνα με την
επιτροπή εκτιμήσεων της ινδικής κυβέρνησης, ανώτε¬
ρο από 50 % για το 1983-84, αλλά το Δελχί και ιδιαίτερα
η Καλκούτα γνώρισαν σημαντικότερα προβλήματα
οργάνωσης και συγκέντρωσης. Σύμφωνα με άλλες

. ενδείξεις που έχουν δοθεί από την FLOOD, ο αριθμός
πωλήσεων σ' άλλες πόλεις και μεγαλουπόλεις είναι
2 000 000 λίτρα ημερησίως, στοιχείο που ανεβάζει το
σύνολο των πωλήσεων στα αστικά κέντρα το 1984-85 σε
περίπου 5 000 000 λίτρα ημερησίως. Αυτό αντιπροσω¬
πεύει ένα τρίτο του συνόλου των πωλήσεων στα αστικά
κέντρα το 1978, έτσι όπως εκτιμήθηκε από την
Παγκόσμια Τράπεζα και πιθανώς το ένα τέταρτο
περίπου των πραγματικών πωλήσεων στα αστικά
κέντρα.

2.45. Η επιχείρηση FLOOD τροφοδοτεί 290 πόλεις
και μεγαλουπόλεις. Εντούτοις, ακόμη και στην GUJA¬
RAT φαίνεται καθαρά ότι ένα μεγάλο μέρος ρευστού
γάλακτος εξακολουθεί να διοχετεύεται στις μεγάλες
πόλεις μέσω του ιδιωτικού τομέα. Η σχετική αδυναμία
συνεταιριστικής οργάνωσης των γαλακτοπαραγωγών
κοντά στα αστικά κέντρα αντανακλά την ισχύ του
παραδοσιακού εμπορίου. Το γεγονός ότι ο ιδιωτικός
τομέας παραμένει σημαντικός, ακόμη και σε περιοχές
όπου η ΡΕΟΟϋείναι καθιερωμένη εδώ και 15 χρόνια,
δείχνει επίσης ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα
προϊόντα που διατίθενται από αυτόν τον τομέα έχουν
ικανοποιητική ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή.

2.46. Η Ινδία έχει σχεδόν επιτύχει αυτάρκεια όσον
αφορά τον εφοδιασμό σε γαλακτοκομικά προϊόντα με
σημερινές καταναλωτικές τιμές, κυρίως για το ρευστό
γάλα. Η επιχείρηση FLOOD παράγει προς το παρόν
αρκετό αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για να καλύψει
τις ανάγκες σε ρευστό ανασχηματισμένο γάλα κατά την
εποχή της ξηρασίας, αλλά συνεχίζει να στηρίζεται στις
κοινοτικές δωρεές για την ανασύσταση, προτιμόντας να
χρησιμοποιεί το δικό της ρευστό γάλα για την

παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως
παγωτά, τυρί, βούτυρο, γκι και τροφές για βρέφη,
προϊόντα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί υφίστανται
λιγότερο τον έλεγχο των τιμών και τον ανταγωνισμό
του «παραδοσιακού» εμπορίου.

Αγορά του γάλακτος σε σκόνη
2.47. Το 1980-1981, οι συγκεντρώσεις γάλακτος
FLOOD ανέρχονταν στις αγροτικές περιοχές σε
935 000 τόνους περίπου και το 1984-1985, σε 2 111 000
τόνους, των οποίων περίπου το ένα τρίτο τέθηκε στο
εμπόριο έξω από τα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα
γαλακτοκομεία που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά
κέντρα πούλησαν περίπου 3 000 000 λίτρα ημερησίως,
αλλά αυτή η ποσότητα συνίστατο άνω του 35 % από
ανασχηματισμένο γάλα. Η ΙΓΕ ανακοίνωσε ότι η
παραγωγή γάλακτος σε σκόνη στα πλαίσια της FLOOD
αυξήθηκε σε 274 350 τόννους από 1ης Απριλίου 1980
μέχρι 31ης Μαρτίου 1985. Μόνο 17 % (45 718 τόννοι)
μπήκαν από κοινού με τις κοινοτικές δωρεές στον
κόμβο συγκέντρωσης. Το 1983-1984, το Υπουργείο
Γεωργίας υπολόγισε τη συνολική εγχώρια παραγωγή
σκόνης σε 93 000 τόννους εκ των οποίων 59 000 τόννοι
έχουν παραχθεί από τις επιχειρήσεις FLOOD (40 % του
αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη για βρέφη και
1 1 % του πλήρους γάλακτος σε σκόνη).
2.48. Οι κοινοτικές εισαγωγές υπό μορφή δωρεών
επέτρεψαν στις συνεταιριστικές ενώσεις να χρησιμο¬
ποιήσουν τα πλεονάσματα τους της εποχής των βροχών,
όχι για την ανασύσταση ρευστού γάλακτος την εποχή
της ξηρασίας, αλλά μάλλον για την παραγωγή άλλων
προϊόντων, λιγότερο υποκειμένων σε ελέγχους τιμών
και συχνά επικερδέστερων από το ρευστό γάλα.
Ανάμεσα σ' αυτά τα προϊόντα, αυτό που πουλήθηκε
περισσότερο από το συνεταιρισμό «ANAND» είναι η
σκόνη γάλακτος για την διατροφή των βρεφών. Έτσι, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι 30 000 τόννοι αποβουτυρωμέ¬
νου γάλακτος σε σκόνη που προέρχονταν από την
Κοινότητα κατευθύνθηκαν προς «άλλα γαλακτοκο¬
μεία» αντί προς «τα γαλακτοκομεία της πρωτεύουσας»,
συμπεριλαμβανομένων και εργοστασίων βρεφικών
τροφών. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος των δωρεών σε
βουτυρέλαιο πουλήθηκε σαν λάδι διατροφής δεδομένου
ότι μόνο το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί για την «αραίωση» ή «μετρίαση»
του υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες εγχώ¬
ριου γάλακτος. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαιρέσουμε
χωρίς όμως να μπορούμε να το παραδεχτούμε τη
χρησιμοποίηση σημαντικών ποσοτήτων αποβουτυρω¬
μένου γάλακτος σε σκόνη για την παραγωγή βρεφικών
τροφών. Υπάρχει επίσης ένδειξη ότι, προκειμένου για
τις ανάγκες που έχει να ικανοποιήσει για την αγορά
ρευστού γάλακτος, η επιχείρηση FLOOD μπορεί τώρα
να παράγει η ίδια το αντίστοιχο του αποβουτυρωμένου
γάλακτος σε σκόνη που προμήθευε μέχρι τώρα η
Κοινότητα.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

3.1. Η οικονομική αντιπαροχή που προέρχεται από
την τοπική πώληση των προϊόντων που προμηθεύονται
υπό μορφή επισιτιστικής βοήθειας αποδεικνύεται πολύ
κατώτερη από την αξία στην αγορά αυτών των προϊό¬
ντων. Η αξία των δωρεών της Κοινότητας σε εμπορεύ¬
ματα είναι καθορισμένη, για την οικονομική αντιπαρο-
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προϊόντων (παραδοσιακά ινδικά προϊόντα, όπως το γκι,
αλλά επίσης παγωτά, γιαούρτι, σοκολάτες κλπ.).
Φαίνεται ότι αυτή η τάση βασίζεται όχι μόνο στην
επιθυμία να αποφευχθούν ορισμένες διαστρεβλώσεις
της τιμής στην κατανάλωση, αλλά κυρίως στο συναί¬
σθημα ότι όλη η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων
είναι περιορισμένη και ότι κάθε είδους διεύρυνση του
προσφερόμενου φάσματος προϊόντων επιτρέπει την
υποχώρηση των ορίων. Αυτό αποδεικνύει ότι πλησιά¬
ζουμε το όριο κορεσμού του ικανοποιήσιμου τμήματος
των αναγκών προκειμένου για την κατανάλωση ρευ¬
στού γάλακτος.

Θέση της επιχείρησης FLOOD στην αγορά

2.44. Η πραγματική έκταση της διείσδυσης της
επιχείρισης FLOOD στην αγορά γάλακτος και γαλα¬
κτοκομικών προϊόντων δεν φαίνεται καθαρά. Οι ετή¬
σιες εκθέσεις της ΙΓΕ δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των
πέντε τελευταίων ετών οι πωλήσεις FLOOD αυξήθηκαν
περίπου κατά 8 % ετησίως στις αγορές των μεγάλων
αστικών κέντρων που γνώρισαν γρήγορη ανάπτυξη* οι
πωλήσεις αυτές ανέρχονται επί του παρόντος σε
περίπου 3 000 000 λίτρα ημερησίως (περίπου 1 δεκατό-
λιτρο ανά κάτοικο). Εάν ο μέσος όρος κατανάλωσης
γαλακτοκομικών ανά κάτοικο στα μεγάλα αστικά
κέντρα είναι τόσο υψηλός όσο δήλωσε η ΕΣΓΑ, το
μερίδιο της αγοράς των μεγάλων αστικών κέντρων θα
ανήρχετο σε περίπου 40%. Για τη Βομβάη και το
Μαδράς, αυτό το ποσοστό θα ήταν, σύμφωνα με την
επιτροπή εκτιμήσεων της ινδικής κυβέρνησης, ανώτε¬
ρο από 50 % για το 1983-84, αλλά το Δελχί και ιδιαίτερα
η Καλκούτα γνώρισαν σημαντικότερα προβλήματα
οργάνωσης και συγκέντρωσης. Σύμφωνα με άλλες

. ενδείξεις που έχουν δοθεί από την FLOOD, ο αριθμός
πωλήσεων σ' άλλες πόλεις και μεγαλουπόλεις είναι
2 000 000 λίτρα ημερησίως, στοιχείο που ανεβάζει το
σύνολο των πωλήσεων στα αστικά κέντρα το 1984-85 σε
περίπου 5 000 000 λίτρα ημερησίως. Αυτό αντιπροσω¬
πεύει ένα τρίτο του συνόλου των πωλήσεων στα αστικά
κέντρα το 1978, έτσι όπως εκτιμήθηκε από την
Παγκόσμια Τράπεζα και πιθανώς το ένα τέταρτο
περίπου των πραγματικών πωλήσεων στα αστικά
κέντρα.

2.45. Η επιχείρηση FLOOD τροφοδοτεί 290 πόλεις
και μεγαλουπόλεις. Εντούτοις, ακόμη και στην GUJA¬
RAT φαίνεται καθαρά ότι ένα μεγάλο μέρος ρευστού
γάλακτος εξακολουθεί να διοχετεύεται στις μεγάλες
πόλεις μέσω του ιδιωτικού τομέα. Η σχετική αδυναμία
συνεταιριστικής οργάνωσης των γαλακτοπαραγωγών
κοντά στα αστικά κέντρα αντανακλά την ισχύ του
παραδοσιακού εμπορίου. Το γεγονός ότι ο ιδιωτικός
τομέας παραμένει σημαντικός, ακόμη και σε περιοχές
όπου η ΡΕΟΟϋείναι καθιερωμένη εδώ και 15 χρόνια,
δείχνει επίσης ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα
προϊόντα που διατίθενται από αυτόν τον τομέα έχουν
ικανοποιητική ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή.

2.46. Η Ινδία έχει σχεδόν επιτύχει αυτάρκεια όσον
αφορά τον εφοδιασμό σε γαλακτοκομικά προϊόντα με
σημερινές καταναλωτικές τιμές, κυρίως για το ρευστό
γάλα. Η επιχείρηση FLOOD παράγει προς το παρόν
αρκετό αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για να καλύψει
τις ανάγκες σε ρευστό ανασχηματισμένο γάλα κατά την
εποχή της ξηρασίας, αλλά συνεχίζει να στηρίζεται στις
κοινοτικές δωρεές για την ανασύσταση, προτιμόντας να
χρησιμοποιεί το δικό της ρευστό γάλα για την

παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως
παγωτά, τυρί, βούτυρο, γκι και τροφές για βρέφη,
προϊόντα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί υφίστανται
λιγότερο τον έλεγχο των τιμών και τον ανταγωνισμό
του «παραδοσιακού» εμπορίου.

Αγορά του γάλακτος σε σκόνη
2.47. Το 1980-1981, οι συγκεντρώσεις γάλακτος
FLOOD ανέρχονταν στις αγροτικές περιοχές σε
935 000 τόνους περίπου και το 1984-1985, σε 2 111 000
τόνους, των οποίων περίπου το ένα τρίτο τέθηκε στο
εμπόριο έξω από τα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα
γαλακτοκομεία που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά
κέντρα πούλησαν περίπου 3 000 000 λίτρα ημερησίως,
αλλά αυτή η ποσότητα συνίστατο άνω του 35 % από
ανασχηματισμένο γάλα. Η ΙΓΕ ανακοίνωσε ότι η
παραγωγή γάλακτος σε σκόνη στα πλαίσια της FLOOD
αυξήθηκε σε 274 350 τόννους από 1ης Απριλίου 1980
μέχρι 31ης Μαρτίου 1985. Μόνο 17 % (45 718 τόννοι)
μπήκαν από κοινού με τις κοινοτικές δωρεές στον
κόμβο συγκέντρωσης. Το 1983-1984, το Υπουργείο
Γεωργίας υπολόγισε τη συνολική εγχώρια παραγωγή
σκόνης σε 93 000 τόννους εκ των οποίων 59 000 τόννοι
έχουν παραχθεί από τις επιχειρήσεις FLOOD (40 % του
αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη για βρέφη και
1 1 % του πλήρους γάλακτος σε σκόνη).
2.48. Οι κοινοτικές εισαγωγές υπό μορφή δωρεών
επέτρεψαν στις συνεταιριστικές ενώσεις να χρησιμο¬
ποιήσουν τα πλεονάσματα τους της εποχής των βροχών,
όχι για την ανασύσταση ρευστού γάλακτος την εποχή
της ξηρασίας, αλλά μάλλον για την παραγωγή άλλων
προϊόντων, λιγότερο υποκειμένων σε ελέγχους τιμών
και συχνά επικερδέστερων από το ρευστό γάλα.
Ανάμεσα σ' αυτά τα προϊόντα, αυτό που πουλήθηκε
περισσότερο από το συνεταιρισμό «ANAND» είναι η
σκόνη γάλακτος για την διατροφή των βρεφών. Έτσι, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι 30 000 τόννοι αποβουτυρωμέ¬
νου γάλακτος σε σκόνη που προέρχονταν από την
Κοινότητα κατευθύνθηκαν προς «άλλα γαλακτοκο¬
μεία» αντί προς «τα γαλακτοκομεία της πρωτεύουσας»,
συμπεριλαμβανομένων και εργοστασίων βρεφικών
τροφών. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος των δωρεών σε
βουτυρέλαιο πουλήθηκε σαν λάδι διατροφής δεδομένου
ότι μόνο το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί για την «αραίωση» ή «μετρίαση»
του υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες εγχώ¬
ριου γάλακτος. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαιρέσουμε
χωρίς όμως να μπορούμε να το παραδεχτούμε τη
χρησιμοποίηση σημαντικών ποσοτήτων αποβουτυρω¬
μένου γάλακτος σε σκόνη για την παραγωγή βρεφικών
τροφών. Υπάρχει επίσης ένδειξη ότι, προκειμένου για
τις ανάγκες που έχει να ικανοποιήσει για την αγορά
ρευστού γάλακτος, η επιχείρηση FLOOD μπορεί τώρα
να παράγει η ίδια το αντίστοιχο του αποβουτυρωμένου
γάλακτος σε σκόνη που προμήθευε μέχρι τώρα η
Κοινότητα.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

3.1. Η οικονομική αντιπαροχή που προέρχεται από
την τοπική πώληση των προϊόντων που προμηθεύονται
υπό μορφή επισιτιστικής βοήθειας αποδεικνύεται πολύ
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ντων. Η αξία των δωρεών της Κοινότητας σε εμπορεύ¬
ματα είναι καθορισμένη, για την οικονομική αντιπαρο-
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χή του σχεδίου, σ' επίπεδο προφανώς κατώτερο από την
τιμή αγοράς της ΙΓΕ. Η ίδια η τιμή πώλησης ορίστηκε
κάτω από την κατώτατη τιμή των εγχωρίων ειδών. Κατά
συνέπεια τα προοριζόμενα για επένδυση κεφάλαια δεν
αποτελού.ν παρά μόνο ένα τμήμα του ανταλλάγματος
που έχει ούτως εισπραχθεί από την ΙΓΕ και τις
συνεταιριστικές ομοσπονδίες. Αν και είναι προφανές
ότι όλα τα πραγματικά δημιουργούμενα κεφάλαια
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της γαλακτοκομικής
βιομηχανίας, αντίθετα η κοινοτική συμβολή στα.
κεφάλαια που προέρχονται από επισιτιστική βοήθεια
είχε προφανώς υποτιμηθεί στους υπολογισμού της ΙΓΕ,
και οι ινδικές αρχές δεν σεβάστηκαν τους «γενικούς
όρους» που διέπουν τις αποστολές επισιτιστικής
βοήθειας και τις οποίες είχαν αποδεχτεί.
3.2. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που δη¬
μιουργήθηκαν για την επιχείρηση FLOOD II με την
πώληση των προσφορών κοινοτικών εμπορευμάτων
παρήγαγαν τόκους οι οποίοι συσσωρεύτηκαν στον
τραπεζικό λογαριασμό της ΙΓΕ, της οποίας τα αποθέμα¬
τα ανέρχονταν στις 30 Νοεμβρίου 1985 σε 239 CR RS.
Αυτά τα κεφάλαια δεν συνέβαλαν καθόλου στις δράσεις
της κοινοτικής βοήθειας για την ανάπτυξη της Ινδίας.
Εάν η FLOOD II είχε πραγματικά ανάγκη το γάλα σε
σκόνη και όχι όλο τα κεφάλαια που προέρχονται από
την πώληση του, θα ήταν δυνατόν να βρει άλλα σχέδια
ανάπτυξης για να τα χρηματοδοτήσει με τη βοήθεια του
πλεονάσματος. Αν υπή ρχε προοπτική αυτά τα κεφάλαια
να διοχετευθούν στο σχέδιο, τίποτε δεν θα εμπόδιζε το
δανεισμό τους στα πλαίσια αναπτυξιακών δραστηριο¬
τήτων.
3.3. Πράγματι, ο προγραμματισμός της επιχείρησης
FLOOD φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής
και ακατάλληλος. Χάρη στους τεχνικούς Kat διοικητι¬
κούς πόρους που διαθέτει το ΕΣΓΑ, η Επιτροπή θα
όφειλε να είχε δεχτεί" προτάσεις που θα καθόριζαν τους
ποσοτικούς στόχους και ένα πιο συγκεκριμένο και
ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, πριν χορηγήσει τη βοή¬
θεια της. Τα αισιόδοξα σχέδια δικαιολόγησαν εντού¬
τοις την αφθονία πιστώσεων και τη μεγάλη ελευθερία
που δόθηκε στο ΕΣΓΑ για τη διαχείριση του σχεδίου:
3.4. Για να εξασφαλίσει την παρακολούθηση της
FLOOD, η Επιτροπή βασίστηκε κυρίως στις τακτικές
εκθέσεις των υπευθύνων του σχεδίου και στις σύντομες
επισκέψεις των δικών της αντιπροσώπων. Οι εκτιμήσεις
που έγιναν από τους ΠΕΠ/ΟΤΓ, και, το 1984, από μια
επιτροπή που ορίστηκε από την ινδική κυβέρνηση
παρείχαν επιπλέον πληροφορίες.
3.5. Ούτε η παρακολούθηση, ούτε η αξιολόγηση
υπήρξαν απόλυτα ικανοποιητικές. Ακόμη και η επιτρο¬
πή αξιολόγησης της ινδικής κυβέρνησης, που είχε
λιγότερη εξάρτηση από τους υπεύθυνους του σχεδίου
απ' ότι οι ξένοι ελεγκτές προκειμένου να πάρει τις
πλη ροφορίες της, δεν μπόρεσε να εκτιμήσει ολοκλη ρω-
τικά το σχέδιο λόγω έλλειψης συγκριτικών στοιχείων,
παρατήρησε δε ότι η γενική έλλειψη βασικών δεδομέ¬
νων εμπόδιζε τις εργασίες της. Αν και αποκάλυψε
ορισμένα προβλήματα και παρουσίασε εποικοδομητι¬
κές προτάσεις, δεν πραγματοποιήθηκε καμιά από τις
συστάσεις της.
3.6. ' Eva μικρό τμήμα των κεφαλαίων που προέρχο¬
νται από επισιτιστική βοήθεια θα μπορούσε να επαρκέ¬
σει για να χρηματοδοτηθεί μια αξιολόγηση σε βάθος.
Πολλά διδάγματα θα μπορούσαν να έχουν εξαχθεί από
άλλα σχέδια της γαλακτοκομικής βιομηχανίας στην
Ινδία. Η FLOOD II επανέλαβε σχέδια της Παγκόσμιας

Τράπεζας, τα οποία είχαν πραγματοποιηθεί στη RAJA-
STHAN, στην KARNATAKA και στην KERALA,
υπήρχαν δε και άλλα σημαντικά σχέδια εκτός από την
επιχείρηση FLOOD. Μια μελέτη των διαφόρων από¬
ψεων αύξησης των συγκεντρώσεων γάλακτος στη
MAHARASHTRA κατά τη διάρκεια των τελευταίων
ετών θα μπορούσε να παρέχει υλικό για χρήσιμες
συγκρίσεις.

3.7. Η Επιτροπή είχε συνειδητοποιήσει την ύπαρξη
υψηλών ποσών από αχρησιμοποίητα κεφάλαια που
προέρχονται από επισιτιστική βοήθεια, εντούτοις δεν
ελήφθη κανένα μέτρο που να αποβλέπει στην επίλυση
του ενός ή του άλλου προβλήματος. Μόνο το 1986, όταν
η Επιτροπή εξήταζε αίτηση βοήθειας της Ινδίας για μια
επιχείρηση FLOOD III, άρχισε μαζί με την Παγκόσμια
Τράπεζα, μια αξιολόγηση της οποίας τα αποτελέσματα
εν γένει συμπίπτουν με τις αναλύσεις του Συνεδρίου.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1. Οι παραδόσεις, σε ποσότητα και σε ποιότητα,
ήταν στο σύνολο τους ανάλογες με τις προβλεπόμενες.
Αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να αποδοθεί στην οργάνω¬
ση AD HOC στις Βρυξέλλες, που περιλαμβάνει και την
συνεχή συμμετοχή ενός υπαλλήλου της μόνιμης
ινδικής αντιπροσωπείας για την επαλήθευση των
προϊόντων πριν από τη φόρτωση. Και εάν αναφερθούμε
στις γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η «κλασσι¬
κή » επισιτιστική βοήθεια της ΕΟΚ (βλέπε σημεία 1 και
2), η συμμετοχή της Κοινότητας στην επιχείρηση
FLOOD αξίζει, στο σύνολο της, μια θετική αξιολόγη¬
ση, κυρίως εάν συγκριθεί με ορισμένες επιχειρήσεις
επισιτιστικής βοήθειας που διευθύνονται από την
Κοινότητα υπέρ άλλων χωρών. Πράγματι, σημαντικές
ποσότητες γάλακτος σε σκόνη και βουτυρελαίου
προστέθηκαν για αξιόλογο χρονικό διάστημα στους
πόρους διατροφής του δικαιούχου κράτους αναπληρώ¬
νοντας ένα μέρος του επισιτιστικού του ελλείματος,
χωρίς να διαταραχτούν πολύ οι κανονικές συνθήκες της
αγοράς στην ινδική ένωση για τα εν λόγω προϊόντα.
Μια σημαντική οικονομική αντιπαροχή επέτρεψε να
χρηματοδοτηθούν, στον τομέα της παραγωγής, της
μεταποίησης και της διάθεσης στο εμπόριο του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σημα¬
ντικές επενδύσεις, των οποίων η συνολική χρησιμότη¬
τα είναι αναντίρρητη. Το γεγονός ότι η εγχώρια
παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
δεν έχει αποθαρρυνθεί, αλλά αντίθετα μάλλον ενθαρ¬
ρυνθεί, πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα.

4.2. Εντούτοις, εάν αναφερθούμε στους ειδικούς
στόχους της επιχείρησης FLOOD (βλέπε σημείο 4), θα
διαπιστώσουμε ότι αυτοί έχουν επιτευχθεί μόνο εν
μέρει: η αύξηση της απόδοσης του γαλακτοκομικού
ζωικού κεφαλαίου, η αύξηση της γαλακτοκομικής
κατανάλωσης ανά κάτοικο, τα πλεονεκτήματα για τους
άπορους των αγροτικών και αστικών ζωνών, η βελτίω¬
ση του εφοδιασμού της αγοράς των μεγάλων αστικών
κέντρων, η προσχώρηση των γαλακτοπαραγωγών
στους συνεταιρισμούς, η επέκταση του προτύπου
ANAND στο σύνολο του ινδικού εδάφους. Δυστυχώς,
στις παρουσιάσεις των προτάσεων χρηματοδότησης
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χή του σχεδίου, σ' επίπεδο προφανώς κατώτερο από την
τιμή αγοράς της ΙΓΕ. Η ίδια η τιμή πώλησης ορίστηκε
κάτω από την κατώτατη τιμή των εγχωρίων ειδών. Κατά
συνέπεια τα προοριζόμενα για επένδυση κεφάλαια δεν
αποτελού.ν παρά μόνο ένα τμήμα του ανταλλάγματος
που έχει ούτως εισπραχθεί από την ΙΓΕ και τις
συνεταιριστικές ομοσπονδίες. Αν και είναι προφανές
ότι όλα τα πραγματικά δημιουργούμενα κεφάλαια
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της γαλακτοκομικής
βιομηχανίας, αντίθετα η κοινοτική συμβολή στα.
κεφάλαια που προέρχονται από επισιτιστική βοήθεια
είχε προφανώς υποτιμηθεί στους υπολογισμού της ΙΓΕ,
και οι ινδικές αρχές δεν σεβάστηκαν τους «γενικούς
όρους» που διέπουν τις αποστολές επισιτιστικής
βοήθειας και τις οποίες είχαν αποδεχτεί.
3.2. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που δη¬
μιουργήθηκαν για την επιχείρηση FLOOD II με την
πώληση των προσφορών κοινοτικών εμπορευμάτων
παρήγαγαν τόκους οι οποίοι συσσωρεύτηκαν στον
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της κοινοτικής βοήθειας για την ανάπτυξη της Ινδίας.
Εάν η FLOOD II είχε πραγματικά ανάγκη το γάλα σε
σκόνη και όχι όλο τα κεφάλαια που προέρχονται από
την πώληση του, θα ήταν δυνατόν να βρει άλλα σχέδια
ανάπτυξης για να τα χρηματοδοτήσει με τη βοήθεια του
πλεονάσματος. Αν υπή ρχε προοπτική αυτά τα κεφάλαια
να διοχετευθούν στο σχέδιο, τίποτε δεν θα εμπόδιζε το
δανεισμό τους στα πλαίσια αναπτυξιακών δραστηριο¬
τήτων.
3.3. Πράγματι, ο προγραμματισμός της επιχείρησης
FLOOD φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής
και ακατάλληλος. Χάρη στους τεχνικούς Kat διοικητι¬
κούς πόρους που διαθέτει το ΕΣΓΑ, η Επιτροπή θα
όφειλε να είχε δεχτεί" προτάσεις που θα καθόριζαν τους
ποσοτικούς στόχους και ένα πιο συγκεκριμένο και
ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, πριν χορηγήσει τη βοή¬
θεια της. Τα αισιόδοξα σχέδια δικαιολόγησαν εντού¬
τοις την αφθονία πιστώσεων και τη μεγάλη ελευθερία
που δόθηκε στο ΕΣΓΑ για τη διαχείριση του σχεδίου:
3.4. Για να εξασφαλίσει την παρακολούθηση της
FLOOD, η Επιτροπή βασίστηκε κυρίως στις τακτικές
εκθέσεις των υπευθύνων του σχεδίου και στις σύντομες
επισκέψεις των δικών της αντιπροσώπων. Οι εκτιμήσεις
που έγιναν από τους ΠΕΠ/ΟΤΓ, και, το 1984, από μια
επιτροπή που ορίστηκε από την ινδική κυβέρνηση
παρείχαν επιπλέον πληροφορίες.
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τικά το σχέδιο λόγω έλλειψης συγκριτικών στοιχείων,
παρατήρησε δε ότι η γενική έλλειψη βασικών δεδομέ¬
νων εμπόδιζε τις εργασίες της. Αν και αποκάλυψε
ορισμένα προβλήματα και παρουσίασε εποικοδομητι¬
κές προτάσεις, δεν πραγματοποιήθηκε καμιά από τις
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νται από επισιτιστική βοήθεια θα μπορούσε να επαρκέ¬
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που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Επισιτιστικής
Βοήθειας για γνωμοδότηση, η Επιτροπή αναφέρθηκε
πολύ συχνά σε ινδικά έγγραφα υπερβολικά αισιόδοξα,
αντί να προβεί η ίδια στις εκτιμήσεις της.

4.3. Εν γένει, θεωρώντας την παρούσα κατάσταση της
δομής των τιμών και των εισοδημάτων στην Ινδία,
διαπιστώνουμε ότι αν η επιχείρηση FLOOD επέτυχε
τον αριθμό των στόχων που μπορούσε πιθανώς να
επιτύχει, ταυτόχρονα κατόρθωσε να φθάσει τα όρια της
αγοράς. Με μια κλίμακα εσόδων του ινδικού πληθυ¬
σμού προς το παρόν σταθεροποιημένη και με κόστος
παραγωγής του λίτρου γάλακτος, στο επίπεδο του
αγρότη παραγωγού, επίσης σταθεροποιημένο σ' αρκετά
υψηλό επίπεδο, το ζήτημα του αξιόπιστου τρόπου
διοχέτευσης προϊόντων την αγορά, στο επίπεδο του
συνόλου του εδάφους της Ινδικής Ένωσης, άρχισε τώρα
να τίθεται. Σε μερικές γεωγραφικές ζώνες υπάρχουν
ακόμη τρόποι διοχέτευσης προϊόντων που πρέπει να
ερευνηθούν, όπως επίσης η αυξημένη ποικιλομορφία
των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από το
γάλα μπορεί να εμπλουτίσει λίγο αυτούς που ήδη
υπάρχουν. Αλλά ήδη από τώρα έχουν εμφανιστεί
πολλοί περιοριστικοί παράγοντες. Αποκλείεται να
μειωθεί η τιμή του συγκεντρωμένου γάλακτος κατά την
παραγωγή, λαμβανομένων υπόψη των δομών παραγω¬
γής των ινδικών εκμεταλλεύσεων. Αποκλείεται επίσης
να μειωθεί ριζικά το κόστος μεταποίησης, μεταφοράς
και διάθεσης στο εμπόριο, που είναι σχετικά κατώτερο
(30 % της τιμής πώλησης στον καταναλωτή) από ότι
είναι στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Όσον αφορά την
κλίμακα των εισοδημάτων, είναι προφανές ότι αυτή
μεταβάλλεται αργά ακόμα και στις πόλεις, και ότι η
πρόσβαση στην κατανάλωση των γαλακτοκομικών
προϊόντων διευρύνεται πολύ προοδευτικά.

4.4. Η αλήθεια είναι ότι, οι αγρονομικές, κλιματικές
και δημογραφικές συνθήκες που επικρατούν στην Ινδία,

είναι τέτοιες που σ' αυτή τη χώρα το γάλα δεν μπορούσε,
και δεν μπορεί, παρά να είναι ακριβό. Δεδομένου ότι οι
αξιόπιστες δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων στην
αγορά είναι αυτές, η κοινοτική βοήθεια, με την τωρινή
μορφή της, εκπλήρωσε τώρα το στόχο της. Τελευταία,
επειδή προμήθευσε την FLOOD, μέσω της ΙΓΕ, με ένα
αξιόλογο συμπλήρωμα χρηματοδότησης για την πραγ¬
ματοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της, οι
ινδικές αρχές θέλησαν να τη δουν να συνεχίζεται. Η
ποσοτική ανάγκη, σε σχέση με την τωρινή ζήτηση, δεν
υφίσταται πλέον.

4.5. Αυτή η διαπίστωση δεν υπεισέρχεται φυσικά στο
πρόβλημα που έχει τεθεί πολλές φορές και που αφορά
την ικανοποίηση των φυσικών αναγκών διατροφής ενός
μεγάλου μέρους τους ινδικού πληθυσμού, που δεν
δύναται να εκφραστεί υπό νομισματική μορφή. Ακόμη
και αν ο λιμός, με την ακριβή έννοια του όρου, φαίνεται
να εξαφανίζεται, οι ποιοτικές ανάγκες σε πρωτεΐνες δεν
έχουν ακόμη καλυφθεί. Γι' αυτό το λόγο, οι δωρεάν
διανομές γαλακτοκομικών προϊόντων, με διάφορες
μορφές, είναι πάντα δικαιολογημένες, κυρίως για τα
παιδιά των σχολείων. Είναι όμως προφανές ότι οι ινδοί
υπεύθυνοι της επιχείρησης FLOOD δίκαια ζήτησαν να
μην παρεμβαίνουν αυτές οι διανομές στο καθιερωμένο
κύκλωμα της παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης
στο εμπόριο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων, για την αποφυγή δημιουργίας διαταράξεων.
Γι' αυτό, πολλά εξαρτώνται από το εύρος της πραγματο¬
ποιούμενης δράσης, καθώς και από την ποιότητα των
κυκλωμάτων διανομής που χρησιμοποιούνται. Ορισμέ¬
νοι οργανισμοί, μη κυβερνητικοί κυρίως, θα μπορού¬
σαν να είχαν επέμβει περισσότερο. Όπως και αν έχει η
κατάσταση, τίποτε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
διαφορετικά παρά υπό τη διεύθυνση των ινδικών αρχών.
Όμως, αυτές δεν φαίνεται να έχουν μέχρι τώρα δείξει το
ενδιαφέρον τους για μια αύξηση αυτού του είδους
επισιτιστικής βοήθειας από την πλευρά των Κοινοτή¬
των.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη
συνεδρίαση του της 29 Οκτωβρίου 1987.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Marcel MART

Πρόεδρος

C) ΕΕ αριθ. L 281 της 1. 11. 1975, σελ. 89.
(2) ΕΕ αριθ. L.352 της 14. 12. 1982, σελ. 1.
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C) ΕΕ αριθ. L 281 της 1. 11. 1975, σελ. 89.
(2) ΕΕ αριθ. L.352 της 14. 12. 1982, σελ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ANAND

Τα βασικά στοιχεία του μηχανισμού οργάνωσης σε τρία επίπεδα του συνεταιριστικού προτύπου
ANAND, το οποίο αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970, είναι τα ακόλουθα:

(α) Σε κάθε χωριό, οι γαλακτοπαραγωγοί σχηματίζουν τη δική τους γαλακτοκομική συνεταιριστική
εταιρεία (ΓΣΕ), εκλέγουν το δικό τους διοικητικό συμβούλιο Kat του αναθέτουν να ονομάσει έναν
γραμματέα (προερχόμενο από το χωριό) που θα διαχειρίζεται τη συνεταιριστική εταιρεία και θα
πληρώνεται από αυτή.

(β) Κάθε πρωί και βράδι, η συνεταιριστική εταιρεία αγοράζει, μετρώντας την ποσότητα, από κάθε
παραγωγό του χωριού το γάλα του και του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες επαληθεύεται
από το προσωπικό της συνεταιριστικής εταιρείας (που προέρχεται επίσης από το χωριό). Οι
παραγωγοί πληρώνονται, συνήθως σε μετρητά, όταν έρχονται να πουλήσουν το γάλα της επόμενης
άμελξης.

(γ) Οι συνεταιριστικές εταιρείες σε ακτίνα 50 έως 75 χλμ. συγκεντρώνονται σε μια Ένωση
Συνεταιριστικών Εταιρειών της Περιοχής (ΕΣΕΠ). Το διευθύνον συμβούλιο, που εκλέγεται από τους
παραγωγούς, ορίζει έναν εξ επαγγέλματος διαχειριστή υπό την ιδιότητα διευθυντή του
εκτελεστικού. Κάθε ένωση διαθέτει το δικό της γαλακτοκομείο και οργανώνει δύο φορές ημερησίως
τη συγκέντρωση του γάλακτος από τις συνεταιριστικές εταιρείες που είναι μέλη και το παστεριώνει.
Ένα μέρος του γάλακτος αποστέλλεται σε μονωμένες δεξαμενές προς τις μεγάλες πόλεις,
προκειμένου να καταναλωθεί υπό ρευστή μορφή. Το υπόλοιπο (που είναι σημαντικό κατά την εποχή
μετά από τον μουσώνα) μετατρέπεται σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τροφές για
βρέφη, τυρί κλπ. Κάθε ένωση μπορεί να μετατρέψει Kat να θέσει στο εμπόριο 100 000 ως 500 000
λίτρα γάλακτος ανά ημέρα. Μια ένωση προμηθεύει και εμπορεύεται μέσω των συνεταιριστικών
εταιρειών, τεχνικούς συντελεστές που προορίζονται να αυξήσουν την παραγωγή γάλακτος, όπως
κινητές υπηρεσίες κτηνιατρικής περίθαλψης και τεχνητής γονιμοποίησης, καθώς και ισορροπημέ¬
νες συμπυκνωμένες τροφές για τα ζώα.

(δ) Μια ομάδα από 5 μέχρι 7 ενώσεις σχηματίζει τέλος στο επίπεδο κάθε πολιτείας μια ομοσπονδία
γαλακτοκομικών συνεταιρισμών. Και εκεί, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των παραγωγών
καθορίζουν την πολιτική που ακολουθείται από αυτές τις ομοσπονδίες.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει
θέσεις οι οποίες, σε γενικές γραμμές, είναι σύμφωνες με
την εκτίμηση την οποία έκανε η Επιτροπή στην έκθεση
της στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(COM(86) 138 τελικό).

Η Επιτροπή τονίζει τη θετική γενική εκτίμηση του
σχεδίου, το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ότι απέδειξε ότι η
επισιτιστική βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
ένα πολύ χρήσιμο αναπτυξιακό μέσο.

2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Flood II

φαίνεται χαμηλή (παράγραφος 2.5) η αξία υποκατάστα¬
σης μέσω της διατήρησης μιας λογιστικής τιμής που
καθορίστηκε το 1978 για την παροχή των προϊόντων,
και επομένως η συγκέντρωση χρηματοδοτικών πόρων
από τις πωλήσεις να γίνεται μέσω του «κοινού
λογαριασμού αποθεματικού». Ωστόσο, επειδή τα ποσά
στον κοινό λογαριασμό αποθεματικού προορίζονται
για την ανάπτυξη του γαλακτοκομικού τομέα, στην
πράξη δεν υπάρχει διαφορά. Όλα τα κεφάλαια που
προκύπτουν από τη βοήθεια σε προϊόντα της Κοινότη¬
τας θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Στα
πλαίσια της επιχείρησης Flood (OF) III, δεν θα
ανακύψει το πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι ένας ειδικός
λογαριασμός ΕΚ θα πιστωθεί με το σύνολο των
πωλήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Δαπάνες κατά είδος δράσης

Πόροι προερχόμενοι από την επισιτιστική βοήθεια
της Κοινότητας Δράσεις υπέρ της παραγωγής

2.3-2.9. Στόχος της συμμετοχής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων μέσω της επισιτιστικής βοήθειας ήταν: Πρόοδος της υλοποίησης των στόχων της

επιχείρησης Flood

1 . η επέκταση της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομι¬
κών προϊόντων και η σταθεροποίηση των παροχών
γάλακτος όλο το χρόνο-

η οικονομική συμμετοχή στην ανάπτυξη της
πολιτικής γαλακτοβιομηχανίας των Ινδιών με
κεφάλαια υποκατάστασης που προκύπτουν από
πωλήσεις των προϊόντων που παραδίδονται.

Είναι προφανές ότι ένα σχέδιο αυτού του είδους το
οποίο αναφέρεται σε μία αγορά ανικανοποίητη σε
μεγάλο βαθμό και με πολύ υψηλή εποχιακή παραγωγή
γάλακτος απαιτεί την παράδοση των προϊόντων σε
ρυθμό στον οποίο τα κεφάλαια υποκατάστασης να
μπορούν να προκύψουν γρηγορότερα από ό,τι θα
απορροφηθούν σε καταναλωτικά σχέδια. Αυτό προβλέ¬
φθηκε για τη δημιουργία αποθεμάτων όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 2.9. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα
κεφάλαια θα σπαταληθούν με κάποιο τρόπο. Θα
χρησιμεύσουν σαφώς στην ανάπτυξη του γαλακτοκομι¬
κού τομέα όπως έχει καθοριστεί όττ θα χρηματοδοτή¬
σουν σημαντικό μέρος της επιχείρησης Flood III
(περίπου 21 %.του συνολικού κόστους). Είναι σωστό ότι

2.15-2.18. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι αρχικοί
στόχοι ήταν σαφώς πολύ υψηλοί και ότι θα πρέπει να
αναθεωρηθούν σύντομα μετά από συμφωνία με τη
Διεθνή Τράπεζα ούτως ώστε να επιτευχθούν σε δύο
στάδια. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό
ολοκλήρωσης της επιτυχίας του στόχου των μικρών
τοπικών επιχειρήσεων ήταν 142 % και η αύξηση της
ικανότητας επεξεργασίας του γαλακτοκομικού τομέα
ήταν 119 %. Ακόμη και αν ο πολύ σημαντικός στόχος
παροχής γάλακτος επετεύχθει μόνο κατά 52%, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημερινές ετήσιες αυξήσεις
για την περίοδο 1978-87 ήταν 20,5 % το χρόνο, πράγμα
το οποίο πρέπει να θεωρηθεί σαν εξαιρετική επιτυχία
κάθε σχεδίου αυτού του είδους.

Αγορά γάλακτος σε σκόνη

2.47 - 2.48. Η ανάπτυξη της υψηλότερης προστιθεμέ¬
νης αξίας των προϊόντων του γαλακτοκομικού τομέα
όπως του γάλακτος σε σκόνη, των παιδιών τροφών, των
γλυκών που περιέχουν γάλα, κλπ παρουσιάζει δυνατό-
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τητες υψηλών αμοιβών πράγμα το οποίο συμβάλλει
στην ανάπτυξη της ειδικής αγοράς και την πληρωμή
των παραγωγών σε υψηλές τιμές για το γάλα τους.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

3.1 - 3.4. Αναφορικά με τη διοικητική ανάληψη
υποχρεώσεως της Επιτροπής, θα πρέπει να αναγνωρι¬
σθεί ότι η σύλληψη του προγράμματος αυτού έγινε σε
μιά εποχή κατά την οποία τα διαθέσιμα μέσα της
Κοινότητας ήταν πολύ περιορισμένα για την παρακο¬
λούθηση του σχεδίου, για παράδειγμα η αντιπροσωπεία
ΕΟΚ εγκαταστάθηκε στο Νέο Δελχί μόνον το 1983.
Επομένως η Επιτροπή βασιζόταν, αναγκαστικά, στις
πληροφορίες και τις εκτιμήσεις που της παρείχαν οι
τοπικές αρχές και η Διεθνής Τράπεζα η οποία, ως
συνδωρητής, ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση
και την εκτίμηση του όλου σχεδίου. Είναι προφανές ότι
η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μια νέα
κοινοτική συμμετοχή στην επιχείρηση OF III όπως
άλλωστε αξίζει για ένα τόσο σοβαρό σχέδιο.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σημειώνοντας τη γενική θετική εκτίμηση του σχεδίου
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή θεωρεί ότι
είναι σημαντικό, και για να αντιμετωπιστεί η ευγενής
αδυναμία του σχεδίου, να συμμετάσχει η Κοινότητα
μέσω της χορήγησης επισιτιστικής βοήθειας στην
ολοκλήρωση της επιχείρησης OF III (1987-94) η οποία
θα πραγματοποιηθεί για να παγιωθεί και να ολοκληρω¬
θεί η επιχείρηση OF II. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι
τα γαλακτοκομικά προϊόντα των ΕΚ θα παρέχονται σε
εποχές στις οποίες η τοπική παραγωγή γάλακτος
επαρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση όπως η
περίπτωση το 1986, την εποχή της επίσκεψης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ινδία, οπότε και δεν
αναλήφθησαν υποχρεώσεις για το έτος αυτό από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Τέλος, ο στόχος της επιχείρησης Flood να δημιουργη¬
θεί μια βιώσιμη και αυτάρκης συνεταιριστική γαλακτο¬
βιομηχανία δεν θα πρέπει να συγχαίεται με την
κοινωνική χρησιμοποίηση των γαλακτοκομικών προ¬
ϊόντων, παράδειγμα την ελεύθερη διανομή κλπ. η οποία
υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ως
μέρος της επισιτιστικής βοήθειας που παρέχεται μέσω
των μη κυβερνητικών οργανισμών, η Κοινότητα
παρέχει κάθε χρόνο γαλακτοκομικά προϊόντα αξίας
περίπου 3,5 εκατ. ECU στην Ινδία για κοινωνικούς
λόγους.
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