
Αριθ. C 31/18 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4. 2.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 7/87

για

τη διαχείριση, στα πλαίσια της επισιτιστικής βοήθειας, των αντιστοίχων κεφαλαίων που
προέρχονται από την πώληση της συνοδευόμενη

από τις απαντήσεις της Επιτροπής
(88/C 31/02)

(Παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 206α, παράγραφος 4, της συνθήκης ΕΟΚ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή
Στόχοι και μηχανισμός των αντίστοιχων κεφαλαίων

2. Αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη βάσει ερωτηματολογίου
'Ανοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
Παρατήρηση
Τροφοδότηση των λογαριασμών αντίστοιχων κεφαλαίων
Παρατήρηση
Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων
Παρατήρηση
Παρακολούθηση των αντίστοιχων κεφαλαίων
Παρατήρηση

3. Εξέταση των λογαριασμών αντιστοίχων κεφαλαίων στο Νίγηρα, τη
Μπουρκίνα Φάσο και την Αίγυπτο

Νίγηρας
Ανοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

Μπουρκίνα Φάσο
Ανοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

Αίγυπτος
Ανοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων
Εποπτεία του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
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4. 2. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 31/19

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξήγαγε, κατά τα έτη
1985 και 1986, μια γενική έρευνα βάσει ερωτηματολο¬
γίου στις 45 αντιπροσωπείες της Επιτροπής που είναι
υπεύθυνες, όσον αφορά 50 δικαιούχους χώρες, για την
επισιτιστική βοήθεια που προορίζεται για πώληση,
προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο
οι εν λόγω χώρες διαχειρίζονται τα αντίστοιχα κεφά¬
λαια που συνεπάγεται η πώληση αυτή της επισιτιστικής
βοήθειας. Από την ανάλυση των απαντήσεων που έλαβε
το Συνέδριο, προκύπτει ότι τα κύρια προβλήματα που
τίθενται αφορούν το άνοιγμα και την τροφοδότηση των
λογαριασμών αντίστοιχων κεφαλαίων, καθώς και τη
χρησιμοποίηση και εποπτεία των κεφαλαίων που
κατατίθενται σ' αυτούς τους λογαριασμούς. Στο πρώτο
μέρος της παρούσας έκθεσης αναλύονται αυτές οι
διάφορες πλευρές της διαχείρισης των κεφαλαίων που
προέρχονται από την πώληση επισιτιστικής βοήθειας
(αντίστοιχα κεφάλαια). Εξάλλου, το Συνέδριο μερίμνη¬
σε ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσος έλεγχος αυτών των
ίδιων στοιχείων στο Νίγηρα, τη Μπουρκίνα Φάσο και
την Αίγυπτο. Τα αποτελέσματα αυτών των διαπιστώ¬
σεων επιτόπου παρατίθενται στο δεύτερο μέρος της
έκθεσης. Με τα εν λόγω αποτελέσματα διευκρινίζονται,
με συγκεκριμένο τρόπο, οι διαπιστώσεις που έγιναν
κατά τη γενική έρευνα που διεξήχθη.

Στόχοι και μηχανισμός των αντίστοιχων
κεφαλαίων

1.2. Τα αντίστοιχα κεφάλαια αποτελούν, όταν τίθε¬
νται σ' εφαρμογή, σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης
της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας. Η εν λόγω
βοήθεια υπόκειται σε αρχές οι οποίες καθορίζονταν,
κατά το χρόνο κατά τον οποίο το Συνέδριο διεξήγαγε
την έρευνα του, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3331/82
του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 ('). Τα.
αντίστοιχα κεφάλαια πρέπει να ανταποκρίνονται,
κυρίως, σε δύο από τους στόχους αυτής της κανονιστι¬
κής ρύθμισης:

(α) πρώτος στόχος:

η επισιτιστική βοήθεια πρέπει να «συμβάλλει στην
ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των
δικαιούχων χωρών» (άρθρο 2, παρ. 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3331/82 του Συμβουλίου) (ί)"

(β) δεύτερος στόχος:
το άρθρο 2, παρ. 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3331/82
του Συμβουλίου (') ορίζει επίσης ότι : « Η χορήγηση της
επισιτιστικής βοήθειας εξαρτάται, αν είναι σκόπιμο,
από τη θέση σ' εφαρμογή ετήσιων ή πολυετών αναπτυ¬
ξιακών σχεδίων, και, κατά προτεραιότητα, των σχεδίων
που αποσκοπούν στην προώθηση της παραγωγής
τροφίμων στις δικαιούχους χώρες. Ενδεχομένως η
βοήθεια μπορεί να συμβάλει άμεσα στην υλοποίηση
αυτών των σχεδίων. Αυτή η συμπληρωματικότητα
μπορεί να εξασφαλιστεί χάρη στη χρησιμοποίηση των
αντίστοιχων κεφαλαίων, τα οποία προέρχονται από την
πώληση επισιτιστικής βοήθειας, όταν η κοινοτική
βοήθεια προορίζεται για πώληση».

(') Οι υποσημειώσεις είναι συγκεντρωμένες στο τέλος της
έκθεσης

1.3. Ο κανονισμός αριθ. 3331/82 (·) περιείχε, πράγμα¬
τι, κενά και ασάφειες. Το Συμβούλιο, προκειμένου να
τον αντικαταστήσει, εξέδωσε, στις 22 Δεκεμβρίου 1986,
νέο κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 (2),
με τον οποίο διασαφηνίζεται πολύ καλά η κοινοτική
πολιτική στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω
κανονισμός ορίζει (άρθρο 2, παρ. 2) ότι «Στις περιπτώ¬
σεις που η εν λόγω βοήθεια πωλείται, η τιμή της πρέπει ,

να είναι τέτοια ώστε να μη προκαλεί διαταραχές στην
τοπική αγορά». Στον κανονισμό αυτό αναφέρεται
επίσης (άρθρο 2, παρ. 5) ότι, όταν η χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας εξαρτάται από τη θέση σ'
εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων ή προγραμμάτων,« η
συμπληρωματικότητα αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται
χάρη στη μετά από κοινή συμφωνία χρησιμοποίηση
των αντίστοιχων κεφαλαίων, τα οποία προέρχονται από
την πώληση επισιτιστικής βοήθειας, όταν τα προϊόντα
που χορηγούνται ως βοήθεια από την Κοινότητα
πρόκειται να πωληθούν».

1.4. Παρόλ' αυτά, από την αρχή της περιόδου που
καλυπτόταν από τον κανονισμό αριθ. 3331/82 (ι) (και η
οποία είναι επίσης η περίοδος την οποία αφορά η
παρούσα έκθεση), η Επιτροπή συνήψε, κατά περίπτω¬
ση, με τις δικαιούχους χώρες συμφωνίες παράδοσης, οι
λεπτομερείς διατάξεις των οποίων προεικόνιζαν τις
διατάξεις του κανονισμού αριθ. 3972/86 (2). Το τυπο¬
ποιημένο κείμενο αυτών των διατάξεων αναδημοσιεύ¬
τηκε, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 1982-1986, από
συμφωνία σε συμφωνία και για όλες τις δικαιούχους
χώρες. Εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, κάθε συμφω¬
νία παράδοσης προβλέπει ότι:

(α) ο δικαιούχος ανοίγει, στην κεντρική του τράπεζα,
σαφώς εξατομικευμένο λογαριασμό, προκειμένου
να καταχωρίζεται σ' αυτόν το προϊόν της πώλησης
της επισιτιστικής βοήθειας που ελήφθη"

(β) η τιμή που προκύπτει από την πώληση στην αγορά
του προϊόντος που χορηγήθηκε, πρέπει να χρησι¬
μεύει ως στοιχείο αναφοράς προκειμένου να πιστώ¬
νεται ο λογαριασμός"

(γ) τα κεφάλαια που πιστώνονται κατ' αυτό τον τρόπο,
πρέπει να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ενός ή
περισσότερων αναπτυξιακών σχεδίων, σύμφωνα με
λεπτομέρειες που θα καθορίζονται μεταξύ της
χώρας για την οποία προορίζεται η βοήθεια και της
Κοινότητας, και οι οποίες, εν πάση περιπτώσει,
πρέπει, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ 3331/82, να
αποσκοπούν κατά προτεραιότητα στη διευκόλυνση
της παραγωγής προϊόντων διατροφής στις δικαιού¬
χες χώρες.

1.5. Το Συνέδριο διεξήγαγε τις έρευνες του έχοντας ως
στοιχείο αναφοράς αυτό το νομικό έρεισμα που
συνιστούν οι συμφωνίες παράδοσης, οι οποίες θεσπί¬
στηκαν συμβατικά μεταξύ της Επιτροπής και των
δικαιούχων χωρών. Πρώτος στόχος του Συνεδρίου ήταν
να διερευνήσει σε ποια έκταση τηρήθηκαν, ή όχι, οι
συμφωνίες που συνήφθησαν και ποια ήταν η βαρύτητα
των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν. Δεύτερος στόχος
του ήταν να εξετάσει, μέσα από το πρίσμα αυτών των
παραβάσεων και των περιστάσεων κάτω από τις οποίες
έγιναν, αν ορισμένες από τις διατάξεις των συμφωνιών
παράδοσης έπρεπε να τροποποιηθούν, προκειμένου να
απλοποιηθούν περισσότερο ή μερικές φορές, αντίθετα,
προκειμένου να καλυφθεί ένα κενό.
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οποία είναι επίσης η περίοδος την οποία αφορά η
παρούσα έκθεση), η Επιτροπή συνήψε, κατά περίπτω¬
ση, με τις δικαιούχους χώρες συμφωνίες παράδοσης, οι
λεπτομερείς διατάξεις των οποίων προεικόνιζαν τις
διατάξεις του κανονισμού αριθ. 3972/86 (2). Το τυπο¬
ποιημένο κείμενο αυτών των διατάξεων αναδημοσιεύ¬
τηκε, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 1982-1986, από
συμφωνία σε συμφωνία και για όλες τις δικαιούχους
χώρες. Εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, κάθε συμφω¬
νία παράδοσης προβλέπει ότι:

(α) ο δικαιούχος ανοίγει, στην κεντρική του τράπεζα,
σαφώς εξατομικευμένο λογαριασμό, προκειμένου
να καταχωρίζεται σ' αυτόν το προϊόν της πώλησης
της επισιτιστικής βοήθειας που ελήφθη"

(β) η τιμή που προκύπτει από την πώληση στην αγορά
του προϊόντος που χορηγήθηκε, πρέπει να χρησι¬
μεύει ως στοιχείο αναφοράς προκειμένου να πιστώ¬
νεται ο λογαριασμός"

(γ) τα κεφάλαια που πιστώνονται κατ' αυτό τον τρόπο,
πρέπει να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ενός ή
περισσότερων αναπτυξιακών σχεδίων, σύμφωνα με
λεπτομέρειες που θα καθορίζονται μεταξύ της
χώρας για την οποία προορίζεται η βοήθεια και της
Κοινότητας, και οι οποίες, εν πάση περιπτώσει,
πρέπει, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ 3331/82, να
αποσκοπούν κατά προτεραιότητα στη διευκόλυνση
της παραγωγής προϊόντων διατροφής στις δικαιού¬
χες χώρες.

1.5. Το Συνέδριο διεξήγαγε τις έρευνες του έχοντας ως
στοιχείο αναφοράς αυτό το νομικό έρεισμα που
συνιστούν οι συμφωνίες παράδοσης, οι οποίες θεσπί¬
στηκαν συμβατικά μεταξύ της Επιτροπής και των
δικαιούχων χωρών. Πρώτος στόχος του Συνεδρίου ήταν
να διερευνήσει σε ποια έκταση τηρήθηκαν, ή όχι, οι
συμφωνίες που συνήφθησαν και ποια ήταν η βαρύτητα
των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν. Δεύτερος στόχος
του ήταν να εξετάσει, μέσα από το πρίσμα αυτών των
παραβάσεων και των περιστάσεων κάτω από τις οποίες
έγιναν, αν ορισμένες από τις διατάξεις των συμφωνιών
παράδοσης έπρεπε να τροποποιηθούν, προκειμένου να
απλοποιηθούν περισσότερο ή μερικές φορές, αντίθετα,
προκειμένου να καλυφθεί ένα κενό.
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Άνοιγμα τοο λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

2.1. Η αρχή της τήρησης ενιαίου λογαριασμού που
έχει ανοιχτεί στην κεντρική τράπεζα της δικαιούχου
χώρας δεν τηρήθηκε παρά μόνο εν μέρει. Οι παρεκκλί¬
σεις, σε σχέση με τους προβλεφθέντες όρους, αφορούν:

(α) την προσφυγή σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανι¬
σμό και όχι στην κεντρική τράπεζα"

(β) το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών"

(γ) τη συγχώνευση των πόρων που συνεπάγεται η
κοινοτική βοήθεια με τους πόρους που προέρχονται
από άλλους δωρητές.

Συνολικά, πάνω από τα δύο τρίτα των λογαριασμών που
εξετάστηκαν στα πλαίσια της έρευνας δεν ανταποκρίνο¬
νται πλήρως προς τις διατάξεις της συμφωνίας παράδο¬
σης. Αυτό δεν εκπλήσσει καθόλου, διότι η τήρηση των
διατάξεων που προβλέπονταν στη συμφωνία μπορεί να
αποδειχτεί δυσχερής, ακόμη δε και αδύνατη.

2.2. ' Οσον αφορά την προσφυγή στην κεντρική
τράπεζα, αναφύεται μια δυσχέρεια όταν το εν λόγω
όργανο δεν υφίσταται με την κατάλληλη μορφή ή όταν
εμφανίζει διακρατικό χαρακτήρα. Με τις συμφωνίες
παράδοσης, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με
τυποποιημένο πρότυπο, δεν καθίσταται δυνατή καμιά
προσαρμογή στις περιστάσεις που αντιμετωπίζονται
επιτόπου, μολονότι μερικές φορές ενδείκνυται να
ανατίθεται η διαχείριση των κεφαλαίων σε άλλες
κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπερι¬
λαμβανομένων ακόμη και των εμπορικών τραπεζών. Σε
17 χώρες συνολικά ανοίχτηκαν λογαριασμοί αντίστοι¬
χων κεφαλαίων σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
πλην της κεντρικής τράπεζας.

2.4. Σε δέκα περίπου δικαιούχα κράτη το προϊόν της
πώλησης βοήθειας, διαφόρων προελεύσεων, κοινοτι¬
κών και μη κοινοτικών, συγκεντρώνεται σε ένα και τον
αυτό λογαριασμό. Επομένως, η δυνατότητα παρακο¬
λούθησης των αντίστοιχων κεφαλαίων εξαρτάται κατά
πολύ από την ύπαρξη υπολογαριασμών ή από την
τήρηση βοηθητικής λογιστικής, ειδικής για την
κοινοτική βοήθεια. Μόνο σε μια τελείως εξαιρετική
περίπτωση, όπως η περίπτωση του Μάλι όπου γίνεται
συντονισμένη διαχείριση της διεθνούς βοήθειας,
μπορεί να γίνει δεκτός ένας λογαριασμός κοινός για
όλους τους δωρητές.
2.5. Συχνότατα, το άνοιγμα λογαριασμών που δεν
είναι σύμφωνοι με τις συμφωνίες παράδοσης, επιφέρει
μεγάλη διαταραχή, όχι μόνο στην παρακολούθηση
αλλά και την ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Γι'
αυτό, οι καρποί τους οποίους απέδωσε η δραστήρια
ενέργεια των αντιπροσωπειών, όταν καθιστούσε δυνατό
το άνοιγμα ή τη συμμόρφωση του λογαριασμού,
ξεπέρασαν τα όρια ενός απλού τυπικού διακανονισμού.
Η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων και η παρακολούθη¬
ση μπορούν να προβλεφθούν να πραγματοποιούνται
κάτω από καλύτερες συνθήκες. Παρόλ' αυτά, με την
έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποδεικνύεται ότι ο
λογαριασμός α'ντίστοιχων κεφαλαίων καταρτίστηκε σε
δεκαπέντε περίπου χώρες, κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα
με τη συμφωνία παράδοσης.

Παρατήρηση

2.6. Λόγω μιας παρόμοιας κατάστασης επιβάλλεται,
αφενός, να αποστείλει η Επιτροπή το «πρότυπο»
κείμενο των συμφωνιών παράδοσης και, αφετέρου, να
προσπαθήσει να το προσαρμόσει στις πραγματικές
καταστάσεις που χαρακτηρίζουν κάθε δικαιούχο χώρα.
Σχετικά με το θέμα αυτό φαίνεται ότι με την προσφυγή
σε ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα αποφεύγο¬
νταν μερικές φορές πολλές δυσκολίες, απομακρύνοντας
κάθε πειρασμό σύγχυσης των κεφαλαίων που προέρχο¬
νται από την πώληση επισιτιστικής βοήθειας με τα
κεφάλαια που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολο¬
γισμό, και καθιστώντας δυνατή μια ευκολότερη επο¬
πτεία της λειτουργίας των λογαριασμών, τόσο όσον
αφορά την πίστωση όσο και τη χρέωση.

2.3. Το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών διαπιστώ¬
θηκε σε 13 χώρες. Αυτή η πολλαπλότητα απορρέει
συχνά από καθαρά τυχαίες περιστάσεις :

(α) μετά από πολλές προσπάθειες που δεν απέδωσαν, η
θέση σ' εφαρμογή ενός πραγματικού συστήματος
αντίστοιχων κεφαλαίων μπόρεσε επιτέλους να
υλοποιηθεί χάρη στο άνοιγμα συμπληρωματικών
λογαριασμών (βλ. σημείο 3.8 παρακάτω, περίπτωση
της Μπουρκίνα Φάσο)*

(β) μερικές φορές ανεφύη η ιδέα ότι το άνοιγμα ενός
ειδικού λογαριασμού, προκειμένου να συγκεντρώ¬
νεται το προϊόν της πώλησης κάθε κοινοτικής
βοήθειας ή να καθίσταται δυνατή η εξατομικευμένη
χρηματοδότηση σχεδίων, επιτρέπει την παρακο¬
λούθηση της λειτουργίας του με μεγαλύτερη
ευχέρεια. Στην πράξη, η αλήθεια είναι αντίστροφη.
Η πολυπλοκότητα των λογαριασμών περιπλέκει τη
διαχείριση και παρεμποδίζει τη διενέργεια των
ελέγχων.

Τροφοδότηση των λογαριασμών αντίστοιχων
κεφαλαίων

2.7. Το Συνέδριο, κατά την εξέταση της τροφοδότη¬
σης και της λειτουργίας των λογαριασμών αντίστοιχων
κεφαλαίων στην οποία προέβη, προσέκρουσε στο
πρώτο σημαντικό εμπόδιο. Στους φακέλους της Επιτρο¬
πής δεν υφίσταται πουθενά μια γενική ανακεφαλαιωτι¬
κή κατάσταση του συνόλου των εσόδων που συνεπάγε¬
ται η πώληση της επισιτιστικής βοήθειας στα δικαιού¬
χα κράτη μέλη. Η ίδια παρατήρηση ισχύει, Α FORSIO-
RI, για τη χρησιμοποίηση των πόρων που δημιουργού¬
νται κατ' αυτό τον τρόπο, και για το υπόλοιπο των
κεφαλαίων που παραμένουν διαθέσιμα από το σύνολο
των λογαριασμών. Τα μόνα στοιχεία που είναι διαθέσι¬
μα είναι ορισμένες αποσπασματικές ενδείξεις, οι οποίες
δεν είναι πάντα ενημερωμένες, σε ορισμένους από τους
φακέλους της Επιτροπής.
2.8. Σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος Ι της
συμφωνίας παράδοσης, η οποία υπογράφτηκε με κάθε
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όργανο δεν υφίσταται με την κατάλληλη μορφή ή όταν
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χώρα που είναι δικαιούχος επισιτιστικής βοήθειας, για
την πίστωση του λογαριασμού πρέπει, κατά κανόνα, να
χρησιμεύει ως στοιχείο αναφοράς η τιμή που προκύπτει
από τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος που
χορηγήθηκε. Το στάδιο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη (χονδρική ή λιανική πώληση) δεν καθορίζεται.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν καθιστούν δυνατή
την κατάρτιση ενός λεπτομερούς πίνακα των ποσών που
θα προέκυπταν από την αυστηρή εφαρμογή των
συμφωνιών παράδοσης στο σύνολο των χωρών, η
έρευνα όμως αποκαλύπτει σοβαρές ανεπάρκειες, οι
οποίες είναι παρόμοιες με εκείνες που εμφανίστηκαν
κατά τη θέση σ' εφαρμογή του συστήματος.

2.9. Λόγω των απωλειών που συμβαίνουν κατά την
εμπορία και την εσωτερική μεταφορά, (οι οποίες
προστίθενται στις απώλειες κατά τη θαλάσσια μεταφο¬
ρά), η ποσότητα που αναγνωρίζεται ότι πωλήθηκε
βρίσκεται μειωμένη και, κατά συνέπεια, το ποσό που
πρέπει να κατατεθεί στο κεφάλαιο. Είναι αδύνατο να
εκτιμήσει το Συνέδριο το συνολικό μέγεθος των
μειώσεων που προκύπτουν σχετικά. Μπόρεσε όμως να
διαπιστώσει, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων
κατά τη διάρκεια αποστολών επιτόπου, τη συχνότητα
αυτών των απωλειών οι οποίες, αν σωρευθούν, φθάνουν
να αντιστοιχούν σε ποσοστά που μπορούν να ξεπερά¬
σουν το 5 % των προϊόντων που στάλθηκαν αρχικά.
2. 1 0. Ορισμένες βοήθειες δεν αποτέλεσαν αφορμή για
τη σύσταση αντίστοιχων κεφαλαίων, συνεπεία των
όρων σύμφωνα με τους οποίους χορηγεί η Κοινότητα
ης εν λόγω βοήθειες. Πράγματι, δεν μπορεί να ζητηθεί
από τις δικαιούχους χώρες να πωλούν βοήθειες πολύ
κακής ποιότητας (βλ. σημεία 3.3 και 3.11 παρακάτω).

2.11. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι, σε οκτώ χώρες,
αντίθετα από ό,τι προβλέπουν οι συμφωνίες παράδοσης,
η ενίσχυση δεν μετατράπηκε σε χρήμα. Στην Αγκόλα
και τη Μαυριτανία, η Κοινότητα τέθηκε προ τετελεσμέ¬
νου γεγονότος. Στις λοιπές χώρες, η αντιπροσωπεία
δέχτηκε το αίτημα των τοπικών αρχών. Στην πραγματι¬
κή κατάσταση της οικονομίας της δικαιούχου χώρας,
είναι δύσκολο να γίνεται διαχωρισμός εκ των προτέ¬
ρων, των περιπτώσεων κατά τις οποίες η βοήθεια μπορεί
να μετατραπεί σε χρήμα και των περιπτώσεων κατά τις
οποίες δεν μπορεί. Υφίσταται μια ενδιάμεση ζώνη, στην
οποία ασκείται μια ανεμπόδιστη τάση αύξησης του
τμήματος των δωρεάν διανομών ή των διανομών σε
πολλή χαμηλή τιμή, λόγω, ιδίως, της ανεπάρκειας της
αγοραστικής δύναμης.

2.12. Ακόμη και κατά την πραγματοποίηση μιας
πώλησης, τα ποσά που πιστώνονται δεν αντιστοιχούν
πάντα σε μια τιμή που απορρέει πράγματι από το νόμο
της αγοράς, γεγονός που έχει, γενικά, ως συνέπεια τη
μείωση των ποσών τα οποία πιστώνονται στον ειδικό
λογαριασμό. Πράγματι, σε πολλές χώρες οι τιμές
καθορίζονται από τις διοικητικές αρχές, και/ή χωρίς
πραγματική αναφορά στην τοπική αγορά. Οι πωλήσεις
αυτές, οι οποίες πραγματοποιούνται σε τιμές τεχνητά
χαμηλές, αποθαρρύνουν τους τοπικούς παραγωγούς και
συμβάλλουν στην κοινωνική περιθωριοποίηση τους.

2. 13. Δεν είναι πάντα δυνατό να υπάρχει τιμή αγοράς,
διότι το προϊόν που χορηγείται μπορεί να μην παράγε¬
ται επιτόπου ή μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστεί
η αξία του κατά τρόπο αντικειμενικό. Στην περίπτωση
αυτή, η Επιτροπή δέχεται να υιοθετείται ένα άλλο
στοιχείο αναφοράς (γενικά η αξία CIF του προϊόντος
στην παγκόσμια αγορά). Εντούτοις, οι συμφωνίες

παράδοσης δεν αναφέρουν τίποτε σχετικά με το θέμα
αυτό, και, επομένως, Οα πρέπει να επανεξεταστούν
προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτή η κατάσταση. Η
προσφυγή αυτή σε αξία υποκατάστασης εφαρμόζεται
στο ένα τέταρτο των περιπτώσεων. Η Επιτροπή θα
έπρεπε να εξετάζει, ανά χώρα και ανά προϊόν, την
προσφυγή σ' αυτό τον τρόπο ενέργειας και, επίσης, να
ελέγχει προσεκτικά τις αξίες που επιλέγονται. Για
παράδειγμα, η επιλογή μιας αξίας FOB Ευρώπη
καταλήγει στην αφαίρεση DE FACTO του ποσού του
θαλάσσιου ναύλου από την αξία CIF.

2.14. Οι συμφωνίες παράδοσης ορίζουν ότι «το
προϊόν της πώλησης» πρέπει να κατατίθεται στα
κεφάλαια που προέρχονται από την πώληση επισιτιστι¬
κής βοήθειας. Προβλέπουν επίσης ότι η δικαιούχος
χώρα πρέπει να αναφέρει στην Επιτροπή τα τακτικά
έξοδα εμπορίας. Βάσει τέτοιων διατάξεων δεν επιτρέπε¬
ται η κράτηση, από τα ακαθάριστα έσοδα που εισπράχ-
τηκαν, των εξόδων που έχουν σχέση με τη θαλάσσια
μεταφορά, σε περίπτωση που η βοήθεια χορηγείται στο
στάδιο FOB και των εξόδων που έχουν σχέση με τη
διοχέτευση στο εσωτερικό της χώρας ή την εμπορία,
είτε αυτά είναι πραγματικά είτε υπολογίζονται κατ'
αποκοπή. Στις εν λόγω διατάξεις καθορίζονται ακόμη
λιγότερο ποια είναι τα έξοδα τα οποία μπορούν, κατά
περίπτωση, να ληφθούν υπόψη. Η Επιτροπή με το να
μην αντιτίθεται στις κρατήσεις για έξοδα εμπορίας,
όταν πραγματοποιούνται, και με το να μην προτρέπει τις
αντιπροσωπείες να αντιδρούν όταν εφαρμόζονται
τέτοιες κρατήσεις, ερμηνεύει τις συμφωνίες παράδοσης
κατά τρόπο υπερβολικά ευνοϊκό για τις δικαιούχους
χώρες.
2. 15. Σε 7 χώρες, στις πράξεις επισιτιστικής βοήθειας
εφαρμόζονται τελωνειακοί δασμοί συμπεριλαμβανόμε¬
νοι στην τιμή πώλησης, το ποσό των οποίων δεν
κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό. Στο σημείο αυτό
πρέπει να διατυπωθούν επικρίσεις για δύο διαφορετικά
στοιχεία:
(α) η Επιτροπή οφείλει, καταρχήν, να επαγρυπνά ώστε

τα δικαιούχα κράτη να μην εισπράττουν δασμούς
για τις δωρεές που λαμβάνουν από την Κοινότητα*

(β) εντούτοις, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, προ¬
κειμένου να μην διαταράσσεται η τοπική αγορά, η
τιμή πώλησης του εμπορεύματος καθορίζεται σε
επίπεδο που αντιστοιχεί με την αξία εισαγωγής,
προσαυξημένη με την αξία των δασμών για τα
ισότιμα προϊόντα, αυτό δεν πρέπει να οδηγεί στη
δημιουργία ενός επιπλέον πόρου για τον προϋπολο¬
γισμό του δικαιούχου κράτους. Το ποσό όμως που
αντιστοιχεί στο δασμό πρέπει να πιστώνεται και
αυτό στο λογαριασμό αντίστοιχων κεφαλαίων.

2.16. Τέλος, μερικές φορές, ποσά τα οποία έχει
αναγνωριστεί ότι πρέπει να κατατεθούν στο λογαρια¬
σμό αντίστοιχων κεφαλαίων, στην πράξη δεν κατατίθε¬
νται. Επομένως, υφίσταται αναγνώριση χρέους έναντι
του λογαριασμού.

Παρατήρηση
2.17. Σε όλες τις περιπτώσεις, η «τιμή πώλησης» που
υιοθετείται για τον υπολογισμό των αντίστοιχων
κεφαλαίων Οα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, ίση με την
τιμή CIF του προϊόντος υπολογιζόμενη στο παγκόσμιο
κόστος, αλλά επίσης να καθορίζεται σε επίπεδο που να
μην επιφέρει διαταραχή στην τοπική παραγωγή. Οι
κρατήσεις που θα λαμβάνονται υπόψη θα πρέπει να
εναρμονίζονται από χώρα σε χώρα και να καθορίζονται
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χώρα που είναι δικαιούχος επισιτιστικής βοήθειας, για
την πίστωση του λογαριασμού πρέπει, κατά κανόνα, να
χρησιμεύει ως στοιχείο αναφοράς η τιμή που προκύπτει
από τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος που
χορηγήθηκε. Το στάδιο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη (χονδρική ή λιανική πώληση) δεν καθορίζεται.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν καθιστούν δυνατή
την κατάρτιση ενός λεπτομερούς πίνακα των ποσών που
θα προέκυπταν από την αυστηρή εφαρμογή των
συμφωνιών παράδοσης στο σύνολο των χωρών, η
έρευνα όμως αποκαλύπτει σοβαρές ανεπάρκειες, οι
οποίες είναι παρόμοιες με εκείνες που εμφανίστηκαν
κατά τη θέση σ' εφαρμογή του συστήματος.

2.9. Λόγω των απωλειών που συμβαίνουν κατά την
εμπορία και την εσωτερική μεταφορά, (οι οποίες
προστίθενται στις απώλειες κατά τη θαλάσσια μεταφο¬
ρά), η ποσότητα που αναγνωρίζεται ότι πωλήθηκε
βρίσκεται μειωμένη και, κατά συνέπεια, το ποσό που
πρέπει να κατατεθεί στο κεφάλαιο. Είναι αδύνατο να
εκτιμήσει το Συνέδριο το συνολικό μέγεθος των
μειώσεων που προκύπτουν σχετικά. Μπόρεσε όμως να
διαπιστώσει, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων
κατά τη διάρκεια αποστολών επιτόπου, τη συχνότητα
αυτών των απωλειών οι οποίες, αν σωρευθούν, φθάνουν
να αντιστοιχούν σε ποσοστά που μπορούν να ξεπερά¬
σουν το 5 % των προϊόντων που στάλθηκαν αρχικά.
2. 1 0. Ορισμένες βοήθειες δεν αποτέλεσαν αφορμή για
τη σύσταση αντίστοιχων κεφαλαίων, συνεπεία των
όρων σύμφωνα με τους οποίους χορηγεί η Κοινότητα
ης εν λόγω βοήθειες. Πράγματι, δεν μπορεί να ζητηθεί
από τις δικαιούχους χώρες να πωλούν βοήθειες πολύ
κακής ποιότητας (βλ. σημεία 3.3 και 3.11 παρακάτω).

2.11. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι, σε οκτώ χώρες,
αντίθετα από ό,τι προβλέπουν οι συμφωνίες παράδοσης,
η ενίσχυση δεν μετατράπηκε σε χρήμα. Στην Αγκόλα
και τη Μαυριτανία, η Κοινότητα τέθηκε προ τετελεσμέ¬
νου γεγονότος. Στις λοιπές χώρες, η αντιπροσωπεία
δέχτηκε το αίτημα των τοπικών αρχών. Στην πραγματι¬
κή κατάσταση της οικονομίας της δικαιούχου χώρας,
είναι δύσκολο να γίνεται διαχωρισμός εκ των προτέ¬
ρων, των περιπτώσεων κατά τις οποίες η βοήθεια μπορεί
να μετατραπεί σε χρήμα και των περιπτώσεων κατά τις
οποίες δεν μπορεί. Υφίσταται μια ενδιάμεση ζώνη, στην
οποία ασκείται μια ανεμπόδιστη τάση αύξησης του
τμήματος των δωρεάν διανομών ή των διανομών σε
πολλή χαμηλή τιμή, λόγω, ιδίως, της ανεπάρκειας της
αγοραστικής δύναμης.

2.12. Ακόμη και κατά την πραγματοποίηση μιας
πώλησης, τα ποσά που πιστώνονται δεν αντιστοιχούν
πάντα σε μια τιμή που απορρέει πράγματι από το νόμο
της αγοράς, γεγονός που έχει, γενικά, ως συνέπεια τη
μείωση των ποσών τα οποία πιστώνονται στον ειδικό
λογαριασμό. Πράγματι, σε πολλές χώρες οι τιμές
καθορίζονται από τις διοικητικές αρχές, και/ή χωρίς
πραγματική αναφορά στην τοπική αγορά. Οι πωλήσεις
αυτές, οι οποίες πραγματοποιούνται σε τιμές τεχνητά
χαμηλές, αποθαρρύνουν τους τοπικούς παραγωγούς και
συμβάλλουν στην κοινωνική περιθωριοποίηση τους.

2. 13. Δεν είναι πάντα δυνατό να υπάρχει τιμή αγοράς,
διότι το προϊόν που χορηγείται μπορεί να μην παράγε¬
ται επιτόπου ή μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστεί
η αξία του κατά τρόπο αντικειμενικό. Στην περίπτωση
αυτή, η Επιτροπή δέχεται να υιοθετείται ένα άλλο
στοιχείο αναφοράς (γενικά η αξία CIF του προϊόντος
στην παγκόσμια αγορά). Εντούτοις, οι συμφωνίες

παράδοσης δεν αναφέρουν τίποτε σχετικά με το θέμα
αυτό, και, επομένως, Οα πρέπει να επανεξεταστούν
προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτή η κατάσταση. Η
προσφυγή αυτή σε αξία υποκατάστασης εφαρμόζεται
στο ένα τέταρτο των περιπτώσεων. Η Επιτροπή θα
έπρεπε να εξετάζει, ανά χώρα και ανά προϊόν, την
προσφυγή σ' αυτό τον τρόπο ενέργειας και, επίσης, να
ελέγχει προσεκτικά τις αξίες που επιλέγονται. Για
παράδειγμα, η επιλογή μιας αξίας FOB Ευρώπη
καταλήγει στην αφαίρεση DE FACTO του ποσού του
θαλάσσιου ναύλου από την αξία CIF.

2.14. Οι συμφωνίες παράδοσης ορίζουν ότι «το
προϊόν της πώλησης» πρέπει να κατατίθεται στα
κεφάλαια που προέρχονται από την πώληση επισιτιστι¬
κής βοήθειας. Προβλέπουν επίσης ότι η δικαιούχος
χώρα πρέπει να αναφέρει στην Επιτροπή τα τακτικά
έξοδα εμπορίας. Βάσει τέτοιων διατάξεων δεν επιτρέπε¬
ται η κράτηση, από τα ακαθάριστα έσοδα που εισπράχ-
τηκαν, των εξόδων που έχουν σχέση με τη θαλάσσια
μεταφορά, σε περίπτωση που η βοήθεια χορηγείται στο
στάδιο FOB και των εξόδων που έχουν σχέση με τη
διοχέτευση στο εσωτερικό της χώρας ή την εμπορία,
είτε αυτά είναι πραγματικά είτε υπολογίζονται κατ'
αποκοπή. Στις εν λόγω διατάξεις καθορίζονται ακόμη
λιγότερο ποια είναι τα έξοδα τα οποία μπορούν, κατά
περίπτωση, να ληφθούν υπόψη. Η Επιτροπή με το να
μην αντιτίθεται στις κρατήσεις για έξοδα εμπορίας,
όταν πραγματοποιούνται, και με το να μην προτρέπει τις
αντιπροσωπείες να αντιδρούν όταν εφαρμόζονται
τέτοιες κρατήσεις, ερμηνεύει τις συμφωνίες παράδοσης
κατά τρόπο υπερβολικά ευνοϊκό για τις δικαιούχους
χώρες.
2. 15. Σε 7 χώρες, στις πράξεις επισιτιστικής βοήθειας
εφαρμόζονται τελωνειακοί δασμοί συμπεριλαμβανόμε¬
νοι στην τιμή πώλησης, το ποσό των οποίων δεν
κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό. Στο σημείο αυτό
πρέπει να διατυπωθούν επικρίσεις για δύο διαφορετικά
στοιχεία:
(α) η Επιτροπή οφείλει, καταρχήν, να επαγρυπνά ώστε

τα δικαιούχα κράτη να μην εισπράττουν δασμούς
για τις δωρεές που λαμβάνουν από την Κοινότητα*

(β) εντούτοις, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, προ¬
κειμένου να μην διαταράσσεται η τοπική αγορά, η
τιμή πώλησης του εμπορεύματος καθορίζεται σε
επίπεδο που αντιστοιχεί με την αξία εισαγωγής,
προσαυξημένη με την αξία των δασμών για τα
ισότιμα προϊόντα, αυτό δεν πρέπει να οδηγεί στη
δημιουργία ενός επιπλέον πόρου για τον προϋπολο¬
γισμό του δικαιούχου κράτους. Το ποσό όμως που
αντιστοιχεί στο δασμό πρέπει να πιστώνεται και
αυτό στο λογαριασμό αντίστοιχων κεφαλαίων.

2.16. Τέλος, μερικές φορές, ποσά τα οποία έχει
αναγνωριστεί ότι πρέπει να κατατεθούν στο λογαρια¬
σμό αντίστοιχων κεφαλαίων, στην πράξη δεν κατατίθε¬
νται. Επομένως, υφίσταται αναγνώριση χρέους έναντι
του λογαριασμού.

Παρατήρηση
2.17. Σε όλες τις περιπτώσεις, η «τιμή πώλησης» που
υιοθετείται για τον υπολογισμό των αντίστοιχων
κεφαλαίων Οα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, ίση με την
τιμή CIF του προϊόντος υπολογιζόμενη στο παγκόσμιο
κόστος, αλλά επίσης να καθορίζεται σε επίπεδο που να
μην επιφέρει διαταραχή στην τοπική παραγωγή. Οι
κρατήσεις που θα λαμβάνονται υπόψη θα πρέπει να
εναρμονίζονται από χώρα σε χώρα και να καθορίζονται
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κατά τρόπο σαφή και διεξοδικό στις συμφωνίες
παράδοσης. Κατ' αυτό τον τρόπο, πρόκειται για την
κατάληξη σ' ένα σύστημα καθορισμού των τιμών που να
είναι συγχρόνως σαφές, απλό και εξελέγξιμο, με το
οποίο θα εξασφαλίζεται στενή αντιστοιχία μεταξύ των
εσόδων που πράγματι εισπράχτηκαν, μετά την αφαίρε¬
ση επιβαρύνσεων που έχουν σχέση με την εμπορία, και
του ποσού που θα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό.
Επομένως, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού του
ποσού το οποίο η χώρα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταθέσει στα κεφάλαια που προέρχονται από την
πώληση επισιτιστικής βοήθειας, θα έπρεπε να συναφθεί
προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του
δικαιούχου κράτους.

Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

2.18. Τα κεφάλαια που εγγράφονται ως έσοδα στους
λογαριασμούς αντίστοιχων κεφαλαίων, πρέπει να
χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους επισιτιστικής
βοήθειας. Οι δικαιούχοι αυτοί αναλαμβάνουν την
υποχρέωση, στη συμφωνία παράδοσης, να μην τα
χρησιμοποιούν παρά μόνο για αναπτυξιακά σχέδια ή
προγράμματα, κατά προτίμηση στο γεωργικό τομέα ή
τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Στις
συμφωνίες παράδοσης δεν αναφέρεται τίποτε σχετικά
με τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται οι
αποφάσεις για τις χρηματοδοτήσεις αυτές σχεδίων ή
προγραμμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στην
περίπτωση της Αιγύπτου και του Περού, η Επιτροπή
εμφανίζει μια τάση να υποβάλλει τα κεφάλαια σε
ισομερή διαχείριση, εξαρτώντας, τις περισσότερες
φορές, την αποδέσμευση τους από τη θέση της
υπογραφής του εκπροσώπου της Επιτροπής, δίπλα στην
υπογραφή ενός αντιπροσώπου του δικαιούχου κράτους.

2.19. Η διαχείριση αυτή που ασκείται ισομερώς
εμφανίζει πλεονεκτήματα. Εντούτοις, το Συνέδριο δεν
συνιστά τροποποίηση του κειμένου των συμφωνιών
παράδοσης έτσι ώστε να γενικευθεί η εφαρμογή μιας
τέτοιας διάταξης. Πράγματι, αν εξαιρεθούν οι ενδεχό¬
μενες δυσχέρειες πολιτικής φύσης, με την προσφυγή
στη διπλή υπογραφή ή σε κάθε διαδικασία του ίδιου
χαρακτήρα, υπάρχει ο κίνδυνος ο οποίος δεν θα
πρέπει να υποεκτιμάται επιβράδυνσης των πράξεων
χρηματοδότησης των αναπτυξιακών -σχεδίων ή προ¬
γραμμάτων.

2.20. Μέχρι σήμερα, σημαντική δυσχέρεια αποτελού¬
σε πράγματι η ταχεία χρησιμοποίηση των κεφαλαίων
που ήταν τελικά διαθέσιμα και η διάθεση τους για τη
χρηματοδότηση σχεδίων που συμβάλλουν στη βελτίω¬
ση της κατάστασης της χώρας από την πλευρά της
διατροφής. Στα δικαιούχα κράτη μέλη στα οποία η
σύσταση των κεφαλαίων έγινε ορθά, η χρησιμοποίηση
έγινε με υπερβολικά μεγάλη βραδύτητα, μάλιστα δε
ήταν ανύπαρκτη.

2.21. Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 3331/82, τα
κεφάλαια πρέπει να διατίθενται, κατά προτεραιότητα,
για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών σχεδίων που
αποσκοπούν στο να ευνοείται η παραγωγή προϊόντων
διατροφής. Πράγματι, στο 75 % των χωρών που κάλυψε
η έρευνα, τα αντίστοιχα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν
για σχέδια στον τομέα των γεωργικών προϊόντων
διατροφής και συμβάλλουν πράγματι στη γεωργική
ανάπτυξη. Εντούτοις, οι συμφωνίες παράδοσης, γενικά,

δεν επιβάλλουν πολύ συγκεκριμένα υποχρέωση, δεδο¬
μένου ότι αναφέρονται σε «αναπτυξιακά σχέδια» που
θα υλοποιούνται «σύμφωνα με λεπτομέρειες που θα
καθορίζονται μεταξύ της χώρας προορισμού και της
Κοινότητας». Οποιαδήποτε κι αν είναι τα κίνητρα που
μπορούν να οδηγήσουν την Επιτροπή και τα δικαιούχα
κράτη στη διεύρυνση του πεδίου των πράξεων που
χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα κεφάλαια, η
ασάφεια αυτού του συνόλου των κανονιστικών ρυθμί¬
σεων είναι υπερβολική.
2.22. Κατ' αυτό τον τρόπο, αυτά χρησιμοποιήθηκαν
για επείγουσες βοήθειες σε ενδεείς πληθυσμούς, θύματα
της ξηρασίας, για την ανάληψη της ευθύνης για τα
έξοδα μεταφοράς της βοήθειας στο εσωτερικό των
χωρών προορισμού, και για τη χρηματοδότηση της
τεχνικής βοήθειας ενόψει της συγκρότησης και της
λειτουργίας ενός πυρήνα συντονισμού της «στρατηγι¬
κής στον τομέα διατροφής» ενός δικαιούχου κράτους.

2.23. Επίσης, τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται όλο και
συχνότερα απ' ευθείας από τους γεωργικούς οργανι¬
σμούς παρέμβασης, οι οποίοι, γενικά, είναι κρατικοί
οργανισμοί :

(α) τα καταβαλλόμενα κεφάλαια χρησιμεύουν, μερικές
φορές, για την κάλυψη των γενικών εξόδων ή του
ελλείμματος εκμετάλλευσης, ή ακόμη για την
παροχή ιδίων κεφαλαίων κατά τη σύσταση τους"

(β) αυτοί οι οργανισμοί παρέμβασης επιτρέπουν συχνά
την επιδότηση των τιμών καταναλωτή. 'Ετσι, ένας
απ' αυτούς ανέφερε σαφώς ότι τα προϊόντα μεταπω¬
λούνταν σε τιμή χαμηλότερη από το κόστος αγοράς
τους από το κράτος*

(γ) επιπλέον, δεν λαμβάνουν τις χορηγήσεις από τον
προϋπολογισμό που είναι ενδεδειγμένες για τις
αποστολές που τους ανατίθενται, για παράδειγμα
όταν είναι επιφορτισμένοι με τη διανομή της
βοήθειας που δεν προορίζεται για πώληση'

(δ) για την προχρηματοδότηση των αγορών της περιό¬
δου εμπορίας αυτών των ίδιων οργανισμών, διατέ¬
θηκαν κεφάλαια με τη μορφή «κεφαλαίων κίνη¬
σης», με το πρόσχημα ότι οι εν λόγω οργανισμοί
δεν διέθεταν κατάλληλα μέσα από την πλευρά των
ταμιακών διαθεσίμων. Αυτό συνεπήγετο ανασύστα¬
ση των κεφαλαίων μετά την πώληση των προϊόντων
που αποκτήθηκαν μ' αυτό τον τρόπο. Όμως, οι
αρχές φρόντισαν μερικές φορές να διανεμηθούν
δωρεάν τα προϊόντα στους κατοίκους, χωρίς να
γίνει ανασύσταση του ποσού που δαπανήθηκε σ'
αυτή την περίπτωση.

Παρατήρηση

2.24. Το Συνέδριο καλεί την Επιτροπή να στρέψει την
προσοχή της στα προβλήματα ελέγχου που τίθενται από
τις πράξεις που περιγράφονται παραπάνω. Τα αντίστοι¬
χα κεφάλαια πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση του
γεωργικού πληθυσμού των χωρών, οι οποίες υποφέρουν
από έλλειψη ειδών διατροφής, γεγονός το οποίο
πραγματοποιείται, κυρίως, με τη χρηματοδότηση
παραγωγικών επενδύσεων. Από δημοσιονομική πλευ¬
ρά, τα κεφάλαια πρέπει να συνιστούν την έκφραση της
αρχής, η οποία τονίστηκε πάρα πολλές φορές από τις
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές της Κοινότη-
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κατά τρόπο σαφή και διεξοδικό στις συμφωνίες
παράδοσης. Κατ' αυτό τον τρόπο, πρόκειται για την
κατάληξη σ' ένα σύστημα καθορισμού των τιμών που να
είναι συγχρόνως σαφές, απλό και εξελέγξιμο, με το
οποίο θα εξασφαλίζεται στενή αντιστοιχία μεταξύ των
εσόδων που πράγματι εισπράχτηκαν, μετά την αφαίρε¬
ση επιβαρύνσεων που έχουν σχέση με την εμπορία, και
του ποσού που θα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό.
Επομένως, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού του
ποσού το οποίο η χώρα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταθέσει στα κεφάλαια που προέρχονται από την
πώληση επισιτιστικής βοήθειας, θα έπρεπε να συναφθεί
προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του
δικαιούχου κράτους.

Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

2.18. Τα κεφάλαια που εγγράφονται ως έσοδα στους
λογαριασμούς αντίστοιχων κεφαλαίων, πρέπει να
χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους επισιτιστικής
βοήθειας. Οι δικαιούχοι αυτοί αναλαμβάνουν την
υποχρέωση, στη συμφωνία παράδοσης, να μην τα
χρησιμοποιούν παρά μόνο για αναπτυξιακά σχέδια ή
προγράμματα, κατά προτίμηση στο γεωργικό τομέα ή
τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Στις
συμφωνίες παράδοσης δεν αναφέρεται τίποτε σχετικά
με τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται οι
αποφάσεις για τις χρηματοδοτήσεις αυτές σχεδίων ή
προγραμμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στην
περίπτωση της Αιγύπτου και του Περού, η Επιτροπή
εμφανίζει μια τάση να υποβάλλει τα κεφάλαια σε
ισομερή διαχείριση, εξαρτώντας, τις περισσότερες
φορές, την αποδέσμευση τους από τη θέση της
υπογραφής του εκπροσώπου της Επιτροπής, δίπλα στην
υπογραφή ενός αντιπροσώπου του δικαιούχου κράτους.

2.19. Η διαχείριση αυτή που ασκείται ισομερώς
εμφανίζει πλεονεκτήματα. Εντούτοις, το Συνέδριο δεν
συνιστά τροποποίηση του κειμένου των συμφωνιών
παράδοσης έτσι ώστε να γενικευθεί η εφαρμογή μιας
τέτοιας διάταξης. Πράγματι, αν εξαιρεθούν οι ενδεχό¬
μενες δυσχέρειες πολιτικής φύσης, με την προσφυγή
στη διπλή υπογραφή ή σε κάθε διαδικασία του ίδιου
χαρακτήρα, υπάρχει ο κίνδυνος ο οποίος δεν θα
πρέπει να υποεκτιμάται επιβράδυνσης των πράξεων
χρηματοδότησης των αναπτυξιακών -σχεδίων ή προ¬
γραμμάτων.

2.20. Μέχρι σήμερα, σημαντική δυσχέρεια αποτελού¬
σε πράγματι η ταχεία χρησιμοποίηση των κεφαλαίων
που ήταν τελικά διαθέσιμα και η διάθεση τους για τη
χρηματοδότηση σχεδίων που συμβάλλουν στη βελτίω¬
ση της κατάστασης της χώρας από την πλευρά της
διατροφής. Στα δικαιούχα κράτη μέλη στα οποία η
σύσταση των κεφαλαίων έγινε ορθά, η χρησιμοποίηση
έγινε με υπερβολικά μεγάλη βραδύτητα, μάλιστα δε
ήταν ανύπαρκτη.

2.21. Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 3331/82, τα
κεφάλαια πρέπει να διατίθενται, κατά προτεραιότητα,
για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών σχεδίων που
αποσκοπούν στο να ευνοείται η παραγωγή προϊόντων
διατροφής. Πράγματι, στο 75 % των χωρών που κάλυψε
η έρευνα, τα αντίστοιχα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν
για σχέδια στον τομέα των γεωργικών προϊόντων
διατροφής και συμβάλλουν πράγματι στη γεωργική
ανάπτυξη. Εντούτοις, οι συμφωνίες παράδοσης, γενικά,

δεν επιβάλλουν πολύ συγκεκριμένα υποχρέωση, δεδο¬
μένου ότι αναφέρονται σε «αναπτυξιακά σχέδια» που
θα υλοποιούνται «σύμφωνα με λεπτομέρειες που θα
καθορίζονται μεταξύ της χώρας προορισμού και της
Κοινότητας». Οποιαδήποτε κι αν είναι τα κίνητρα που
μπορούν να οδηγήσουν την Επιτροπή και τα δικαιούχα
κράτη στη διεύρυνση του πεδίου των πράξεων που
χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα κεφάλαια, η
ασάφεια αυτού του συνόλου των κανονιστικών ρυθμί¬
σεων είναι υπερβολική.
2.22. Κατ' αυτό τον τρόπο, αυτά χρησιμοποιήθηκαν
για επείγουσες βοήθειες σε ενδεείς πληθυσμούς, θύματα
της ξηρασίας, για την ανάληψη της ευθύνης για τα
έξοδα μεταφοράς της βοήθειας στο εσωτερικό των
χωρών προορισμού, και για τη χρηματοδότηση της
τεχνικής βοήθειας ενόψει της συγκρότησης και της
λειτουργίας ενός πυρήνα συντονισμού της «στρατηγι¬
κής στον τομέα διατροφής» ενός δικαιούχου κράτους.

2.23. Επίσης, τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται όλο και
συχνότερα απ' ευθείας από τους γεωργικούς οργανι¬
σμούς παρέμβασης, οι οποίοι, γενικά, είναι κρατικοί
οργανισμοί :

(α) τα καταβαλλόμενα κεφάλαια χρησιμεύουν, μερικές
φορές, για την κάλυψη των γενικών εξόδων ή του
ελλείμματος εκμετάλλευσης, ή ακόμη για την
παροχή ιδίων κεφαλαίων κατά τη σύσταση τους"

(β) αυτοί οι οργανισμοί παρέμβασης επιτρέπουν συχνά
την επιδότηση των τιμών καταναλωτή. 'Ετσι, ένας
απ' αυτούς ανέφερε σαφώς ότι τα προϊόντα μεταπω¬
λούνταν σε τιμή χαμηλότερη από το κόστος αγοράς
τους από το κράτος*

(γ) επιπλέον, δεν λαμβάνουν τις χορηγήσεις από τον
προϋπολογισμό που είναι ενδεδειγμένες για τις
αποστολές που τους ανατίθενται, για παράδειγμα
όταν είναι επιφορτισμένοι με τη διανομή της
βοήθειας που δεν προορίζεται για πώληση'

(δ) για την προχρηματοδότηση των αγορών της περιό¬
δου εμπορίας αυτών των ίδιων οργανισμών, διατέ¬
θηκαν κεφάλαια με τη μορφή «κεφαλαίων κίνη¬
σης», με το πρόσχημα ότι οι εν λόγω οργανισμοί
δεν διέθεταν κατάλληλα μέσα από την πλευρά των
ταμιακών διαθεσίμων. Αυτό συνεπήγετο ανασύστα¬
ση των κεφαλαίων μετά την πώληση των προϊόντων
που αποκτήθηκαν μ' αυτό τον τρόπο. Όμως, οι
αρχές φρόντισαν μερικές φορές να διανεμηθούν
δωρεάν τα προϊόντα στους κατοίκους, χωρίς να
γίνει ανασύσταση του ποσού που δαπανήθηκε σ'
αυτή την περίπτωση.

Παρατήρηση

2.24. Το Συνέδριο καλεί την Επιτροπή να στρέψει την
προσοχή της στα προβλήματα ελέγχου που τίθενται από
τις πράξεις που περιγράφονται παραπάνω. Τα αντίστοι¬
χα κεφάλαια πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση του
γεωργικού πληθυσμού των χωρών, οι οποίες υποφέρουν
από έλλειψη ειδών διατροφής, γεγονός το οποίο
πραγματοποιείται, κυρίως, με τη χρηματοδότηση
παραγωγικών επενδύσεων. Από δημοσιονομική πλευ¬
ρά, τα κεφάλαια πρέπει να συνιστούν την έκφραση της
αρχής, η οποία τονίστηκε πάρα πολλές φορές από τις
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές της Κοινότη-
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τας, σύμφωνα με την οποία η επισιτιστική βοήθεια, αντί
να συμβάλλει στην υποβάθμιση των τοπικών γεωργι¬
κών συστημάτων, πρέπει να καθιστά δυνατή την
ενίσχυση τους και να καταστήσει προοδευτικά περιττή
την εξωτερική επισιτιστική βοήθεια. Επομένως, είναι
σημαντικό να υπάρχει μέριμνα ώστε να γίνεται ορθή
σύσταση των πόρων τους, μετά οι εν λόγω πόροι να
χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην
επίτευξη αυτού του στόχου αυτάρκειας σε προϊόντα
διατροφής. Ειδικότερα, όσον αφορά τη χρηματοδότη¬
ση των οργανισμών παρέμβασης, ισχυροί πρακτικοί
λόγοι συνηγορούν υπέρ της επίδειξης πολύ μεγάλης
σωφροσύνης, διότι ο έλεγχος αυτού του είδους χρημα¬
τοδότησης είναι ιδιαίτερα δυσχερής και είναι πάντα
επίφοβο να υπάρχουν ολέθριες επιπτώσεις στο γεωργι¬
κό τομέα. Τα εν λόγω κράτη δεν είναι εύκολο να
διαθέτουν την αξιόπιστη διαχείριση ενός κεντρικού
οργανισμού παρέμβασης και εμπορίας στο γεωργικό
τομέα, όπως μαρτυρούν οι διαδοχικοί έλεγχοι στους
οποίους υπόκεινται οι οργανισμοί.

Παρακολούθηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

2.25. Οι συμφωνίες παράδοσης υποχρεώνουν τα
δικαιούχα κράτη να διαβιβάζουν στην Επιτροπή
τριμηνιαίες εκθέσεις που να αφορούν τις ποσότητες που
διατέθηκαν, και ετήσιες εκθέσεις σχετικές με τη
λειτουργία του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων.
Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι εν λόγω εκθέσεις, εκτός
από πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, δεν παρέχονται ποτέ από
τα δικαιούχα κράτη. Παρόλ' αυτά, τα πληροφοριακά
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή σχετικά με τις
ποσότητες που διατέθηκαν και τη λειτουργία των
λογαριασμών αντίστοιχων κεφαλαίων δεν είναι ευκατα¬
φρόνητες. Έχουν όμως ληφθεί από τις αντιπροσωπείες,
έτσι ώστε να αφορούν ορισμένες περιπτώσεις και να
είναι αποσπασματικές, μετά από επανειλημμένες προ¬
σπάθειες και πολύ χρόνο μετά την εκτέλεση των
παραδόσεων.

Παρατήρηση

2.26. Το Συνέδριο προτείνει να καταστούν ηπιότερες
οι διατάξεις των συμφωνιών παράδοσης, οι οποίες
αφορούν τις τριμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις, ώστε
να αντιστοιχούν κατά τρόπο πιο ρεαλιστικό στις
διοικητικές δυνατότητες πολλών δικαιούχων χωρών.
Εκείνο που είναι σημαντικό δεν είναι να λαμβάνονται
εκθέσεις, αλλά να απαιτείται από τους δικαιούχους να
τηρούν ενημερωμένη μια αυστηρή λογιστική, στα
έσοδα της οποίας να εμφαίνεται η αντίστοιχη αξία κάθε
παράδοσης, και στα έξοδα το κόστος κάθε χρηματοδο¬
τούμενου αναπτυξιακού σχεδίου. Επίσης, είναι βασικό,
σ' αυτή τη λογιστική, αφού καταρτιστεί κατά τρόπο
ακριβή, να μπορεί να έχει πρόσβαση ένας αρμόδιος
υπάλληλος κάθε αντιπροσωπείας και να μπορεί να την
παρακολουθεί συνεχώς. Εξάλλου, ο τρόπος με τον
οποίο ενεργούν πολλές αντιπροσωπείες τείνει ήδη,
αυτόματα, προς αυτή την κατεύθυνση. Με το πνεύμα
αυτό, μόλις τροποποιηθεί το διατακτικό των συμφω¬
νιών παράδοσης, θα πρέπει να αποσταλούν στις
αντιπροσωπείες συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες δεν
διαθέτουν μέχρι σήμερα.

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΝΙΓΗΡΑ,

ΤΗ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΙΓΥΠΤΟ

Νίγηρας

Άνοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

3.1. Στο Νίγηρα, τα κεφάλαια κατατίθενται σ' έναν
ενιαίο λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στη BANQUE DE
DEVELOPPEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE DU
NIGER (BDRN), ενώ οι συμφωνίες που συντάχθηκαν
σύμφωνα με τους συνήθεις όρους συνεπήγοντο την
κατάθεση των κεφαλαίων στην κεντρική τράπεζα, στη
συγκεκριμένη περίπτωση τη BANQUE CENTRALE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
(BCEAO), η οποία είναι διακρατική τράπεζα. Η
προσφυγή σε καθαρά νιγηριανό χρηματοπιστωτικό
οργανισμό ήταν, αναμφισβήτητα, προτιμότερη. Παρό¬
λ' αυτά, στη συμφωνία παράδοσης θα έπρεπε να είχαν
εισαχθεί οι ενδεδειγμένες ειδικές διατάξεις.
Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

3.2. Η συνολική αξία «κατά την πώληση» της
βοήθειας που έλαβε ο Νίγηρας από το 1981 ανέρχεται σε
3 500 εκατ. F.CFA (φράγκα Αφρικανικής Οικονομικής
Κοινότητας) (+ 10,2 εκατ. ECU) (μέση αξία στην τιμή
της παγκόσμιας αγοράς). Η αντιπροσωπεία υπολογίζει
ότι το πραγματικό προϊόν των πωλήσεων ανέρχεται σε
1 554,62 εκατ. F.CFA περίπου (+ 4,5 εκατ. ECU). Οι
αρχές του Νίγηρα φαίνεται ότι υπολογίζουν ότι το ποσό
αυτό ανέρχεται σε 1 473,36 εκατ. F.CFA περίπου (+4,3
εκατ. ECU). Εντούτοις, δεν κατέθεσαν σε πίστωση του
λογαριασμού παρά μόνο 693,3 εκατ. F.CFA (4- 2,0 εκατ.
ECU). Η απόκλιση μεταξύ της αξίας της βοήθειας και
του ποσού που αναφέρεται στο λογαριασμό αντιστοιχεί
σε 3 000 εκατ. F.CFA περίπου (+8,7 εκατ. ECU). Η
απόκλιση αυτή ερμηνεύεται από τις διάφορες αιτίες που
παρατίθενται παρακάτω.
3.3. Ποσό ύψους 2 200 εκατ. F.CFA ( + 6,4 εκατ. ECU)
απορρέει από απώλειες που σημειώθηκαν στις ποσότη¬
τες που χορηγήθηκαν, από την κακή ποιότητα των
παραδόσεων (συγκεκριμένα, μια περίπτωση ελαττωμα¬
τικής παράδοσης 25 000 τόνων σιτηρών που αντιπρο¬
σώπευε + 3,7 εκατ. ECU), από μια τιμή πώλησης
ιδιαίτερα χαμηλή ή μειωμένη στο μηδέν (διανομές
δωρεάν, η άδεια για τις οποίες χορηγείται από την
Επιτροπή), καθώς και από διάφορες κρατήσεις. Για όλα
τα παραδιδόμενα προϊόντα συμφωνήθηκε να εφαρμόζε¬
ται μια κατ' αποκοπή κράτηση για έξοδα που αντιστοι¬
χεί σε 30 F.CFA/., η οποία ισχύει οποιαδήποτε κι αν
είναι η αξία του προϊόντος. Είναι δυνατό να τεθεί το
ερώτημα κατά πόσο, στην προκειμένη περίπτωση,
πρόκειται πράγματι για συνήθη έξοδα εμπορίας, γιατί
δεν παρέχεται καμιά αιτιολογία όσον αφορά το επίπεδο
της κράτησης που εφαρμόζεται. Η επίπτωση της στην
περίπτωση του αραβοσίτου (-30%) είναι πάρα πολύ
μεγάλη και μειώνει κατά πολύ το ποσό που πιστώθηκε.
Σχετικά με προϊόντα με μεγαλύτερη κατά μονάδα αξία,
η επίπτωση εξακολουθεί να μην είναι ευκαταφρόνητη
(1 1 % για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και 16 %
για το ρύζι). Εν πάση περιπτώσει, οι κρατήσεις αυτές
δεν προβλέπονται από τις συμφωνίες παράδοσης.
3.4. Συνολικό ποσό ύψους 81 εκατ. F.CFA (+ 0,2
εκατ. ECU) αντιστοιχεί σ' ένα επιπλέον ποσό το οποίο
η αντιπροσωπεία είναι της γνώμης ότι οφείλεται από το
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τας, σύμφωνα με την οποία η επισιτιστική βοήθεια, αντί
να συμβάλλει στην υποβάθμιση των τοπικών γεωργι¬
κών συστημάτων, πρέπει να καθιστά δυνατή την
ενίσχυση τους και να καταστήσει προοδευτικά περιττή
την εξωτερική επισιτιστική βοήθεια. Επομένως, είναι
σημαντικό να υπάρχει μέριμνα ώστε να γίνεται ορθή
σύσταση των πόρων τους, μετά οι εν λόγω πόροι να
χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην
επίτευξη αυτού του στόχου αυτάρκειας σε προϊόντα
διατροφής. Ειδικότερα, όσον αφορά τη χρηματοδότη¬
ση των οργανισμών παρέμβασης, ισχυροί πρακτικοί
λόγοι συνηγορούν υπέρ της επίδειξης πολύ μεγάλης
σωφροσύνης, διότι ο έλεγχος αυτού του είδους χρημα¬
τοδότησης είναι ιδιαίτερα δυσχερής και είναι πάντα
επίφοβο να υπάρχουν ολέθριες επιπτώσεις στο γεωργι¬
κό τομέα. Τα εν λόγω κράτη δεν είναι εύκολο να
διαθέτουν την αξιόπιστη διαχείριση ενός κεντρικού
οργανισμού παρέμβασης και εμπορίας στο γεωργικό
τομέα, όπως μαρτυρούν οι διαδοχικοί έλεγχοι στους
οποίους υπόκεινται οι οργανισμοί.

Παρακολούθηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

2.25. Οι συμφωνίες παράδοσης υποχρεώνουν τα
δικαιούχα κράτη να διαβιβάζουν στην Επιτροπή
τριμηνιαίες εκθέσεις που να αφορούν τις ποσότητες που
διατέθηκαν, και ετήσιες εκθέσεις σχετικές με τη
λειτουργία του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων.
Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι εν λόγω εκθέσεις, εκτός
από πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, δεν παρέχονται ποτέ από
τα δικαιούχα κράτη. Παρόλ' αυτά, τα πληροφοριακά
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή σχετικά με τις
ποσότητες που διατέθηκαν και τη λειτουργία των
λογαριασμών αντίστοιχων κεφαλαίων δεν είναι ευκατα¬
φρόνητες. Έχουν όμως ληφθεί από τις αντιπροσωπείες,
έτσι ώστε να αφορούν ορισμένες περιπτώσεις και να
είναι αποσπασματικές, μετά από επανειλημμένες προ¬
σπάθειες και πολύ χρόνο μετά την εκτέλεση των
παραδόσεων.

Παρατήρηση

2.26. Το Συνέδριο προτείνει να καταστούν ηπιότερες
οι διατάξεις των συμφωνιών παράδοσης, οι οποίες
αφορούν τις τριμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις, ώστε
να αντιστοιχούν κατά τρόπο πιο ρεαλιστικό στις
διοικητικές δυνατότητες πολλών δικαιούχων χωρών.
Εκείνο που είναι σημαντικό δεν είναι να λαμβάνονται
εκθέσεις, αλλά να απαιτείται από τους δικαιούχους να
τηρούν ενημερωμένη μια αυστηρή λογιστική, στα
έσοδα της οποίας να εμφαίνεται η αντίστοιχη αξία κάθε
παράδοσης, και στα έξοδα το κόστος κάθε χρηματοδο¬
τούμενου αναπτυξιακού σχεδίου. Επίσης, είναι βασικό,
σ' αυτή τη λογιστική, αφού καταρτιστεί κατά τρόπο
ακριβή, να μπορεί να έχει πρόσβαση ένας αρμόδιος
υπάλληλος κάθε αντιπροσωπείας και να μπορεί να την
παρακολουθεί συνεχώς. Εξάλλου, ο τρόπος με τον
οποίο ενεργούν πολλές αντιπροσωπείες τείνει ήδη,
αυτόματα, προς αυτή την κατεύθυνση. Με το πνεύμα
αυτό, μόλις τροποποιηθεί το διατακτικό των συμφω¬
νιών παράδοσης, θα πρέπει να αποσταλούν στις
αντιπροσωπείες συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες δεν
διαθέτουν μέχρι σήμερα.

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΝΙΓΗΡΑ,

ΤΗ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΙΓΥΠΤΟ

Νίγηρας

Άνοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

3.1. Στο Νίγηρα, τα κεφάλαια κατατίθενται σ' έναν
ενιαίο λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στη BANQUE DE
DEVELOPPEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE DU
NIGER (BDRN), ενώ οι συμφωνίες που συντάχθηκαν
σύμφωνα με τους συνήθεις όρους συνεπήγοντο την
κατάθεση των κεφαλαίων στην κεντρική τράπεζα, στη
συγκεκριμένη περίπτωση τη BANQUE CENTRALE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
(BCEAO), η οποία είναι διακρατική τράπεζα. Η
προσφυγή σε καθαρά νιγηριανό χρηματοπιστωτικό
οργανισμό ήταν, αναμφισβήτητα, προτιμότερη. Παρό¬
λ' αυτά, στη συμφωνία παράδοσης θα έπρεπε να είχαν
εισαχθεί οι ενδεδειγμένες ειδικές διατάξεις.
Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

3.2. Η συνολική αξία «κατά την πώληση» της
βοήθειας που έλαβε ο Νίγηρας από το 1981 ανέρχεται σε
3 500 εκατ. F.CFA (φράγκα Αφρικανικής Οικονομικής
Κοινότητας) (+ 10,2 εκατ. ECU) (μέση αξία στην τιμή
της παγκόσμιας αγοράς). Η αντιπροσωπεία υπολογίζει
ότι το πραγματικό προϊόν των πωλήσεων ανέρχεται σε
1 554,62 εκατ. F.CFA περίπου (+ 4,5 εκατ. ECU). Οι
αρχές του Νίγηρα φαίνεται ότι υπολογίζουν ότι το ποσό
αυτό ανέρχεται σε 1 473,36 εκατ. F.CFA περίπου (+4,3
εκατ. ECU). Εντούτοις, δεν κατέθεσαν σε πίστωση του
λογαριασμού παρά μόνο 693,3 εκατ. F.CFA (4- 2,0 εκατ.
ECU). Η απόκλιση μεταξύ της αξίας της βοήθειας και
του ποσού που αναφέρεται στο λογαριασμό αντιστοιχεί
σε 3 000 εκατ. F.CFA περίπου (+8,7 εκατ. ECU). Η
απόκλιση αυτή ερμηνεύεται από τις διάφορες αιτίες που
παρατίθενται παρακάτω.
3.3. Ποσό ύψους 2 200 εκατ. F.CFA ( + 6,4 εκατ. ECU)
απορρέει από απώλειες που σημειώθηκαν στις ποσότη¬
τες που χορηγήθηκαν, από την κακή ποιότητα των
παραδόσεων (συγκεκριμένα, μια περίπτωση ελαττωμα¬
τικής παράδοσης 25 000 τόνων σιτηρών που αντιπρο¬
σώπευε + 3,7 εκατ. ECU), από μια τιμή πώλησης
ιδιαίτερα χαμηλή ή μειωμένη στο μηδέν (διανομές
δωρεάν, η άδεια για τις οποίες χορηγείται από την
Επιτροπή), καθώς και από διάφορες κρατήσεις. Για όλα
τα παραδιδόμενα προϊόντα συμφωνήθηκε να εφαρμόζε¬
ται μια κατ' αποκοπή κράτηση για έξοδα που αντιστοι¬
χεί σε 30 F.CFA/., η οποία ισχύει οποιαδήποτε κι αν
είναι η αξία του προϊόντος. Είναι δυνατό να τεθεί το
ερώτημα κατά πόσο, στην προκειμένη περίπτωση,
πρόκειται πράγματι για συνήθη έξοδα εμπορίας, γιατί
δεν παρέχεται καμιά αιτιολογία όσον αφορά το επίπεδο
της κράτησης που εφαρμόζεται. Η επίπτωση της στην
περίπτωση του αραβοσίτου (-30%) είναι πάρα πολύ
μεγάλη και μειώνει κατά πολύ το ποσό που πιστώθηκε.
Σχετικά με προϊόντα με μεγαλύτερη κατά μονάδα αξία,
η επίπτωση εξακολουθεί να μην είναι ευκαταφρόνητη
(1 1 % για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και 16 %
για το ρύζι). Εν πάση περιπτώσει, οι κρατήσεις αυτές
δεν προβλέπονται από τις συμφωνίες παράδοσης.
3.4. Συνολικό ποσό ύψους 81 εκατ. F.CFA (+ 0,2
εκατ. ECU) αντιστοιχεί σ' ένα επιπλέον ποσό το οποίο
η αντιπροσωπεία είναι της γνώμης ότι οφείλεται από το
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OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS του Νίγηρα
(OPVN), δεν προσπάθησε όμως να διευκρινίσει τις
αιτίες της απόκλισης, η οποία μπορεί κάλλιστα να
οφείλεται τόσο στις τιμές που εφαρμόζονται όσο και
στις ποσότητες που διατίθενται στο εμπόριο.
3.5. Συνολικό ποσό ύψους 780 εκατ. F.CFA ( + 2,3
εκατ. ECU) αντιστοιχεί στο ποσό το οποίο το OPVN
αναγνωρίζει ότι οφείλει ακόμη να καταθέσει στο
λογαριασμό.

Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

3.6. Τον Ιούλιο του 1985, οι πληρωμές που πραγματο¬
ποιήθηκαν στο Νίγηρα από το λογαριασμό των
κεφαλαίων που προέρχονται από την πώληση επισιτι¬
στικής βοήθειας, ανέρχονταν σε 677,4 εκατ. F.CFA (+
1,97 εκατ. ECU). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν
είχαν εκκαθαριστεί ακόμη ανέρχονταν σε 15,9 εκατ.
F.CFA (+ 0,05 εκατ. ECU). Το σύνολο αυτών των
χρηματοδοτήσεων αφορούσε σχέδια γεωργικής ανά¬
πτυξης, πράγμα που συμφωνεί με τους όρους της
συμφωνίας παράδοσης.
3.7. Η Επιτροπή άρχισε διαπραγματεύσεις με τις
αρχές του Νίγηρα προκειμένου να εξετάσει πώς Οα
χρησιμοποιηθούν τα εναπομείναντα αντίστοιχα κεφά¬
λαια από τα 1 554 εκατ. F.CFA (+ 4,5 εκατ. ECU) που
συνεπήχθη η πώληση της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας. Πράγματι, πρόκειται για οφειλές ύψους 861
εκατ. F.CFA (+ 2,5 εκατ. ECU) που δεν καταβλήθηκαν
στο λογαριασμό, από τις οποίες τα 780 εκατ. F.CFA (+
2,3 εκατ. ECU) αναγνωρίζονται ότι οφείλονται από τις
αρχές του Νίγηρα. Έγινε η σκέψη τα κεφάλαια αυτά να
ενσωματωθούν στο κεφάλαιο του OPVN προκειμένου
να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική του δομή. Στην
πραγματικότητα, όλα οδηγούν στη σκέψη ότι αυτό δεν
αποτελεί παρά μόνο ένα καθαρά λογιστικό τέχνασμα,
προορισμένο να καλύψει προγενέστερα ελλείμματα ή
έξοδα λειτουργίας του OPVN, χωρίς να παρέχεται
καμιά εγγύηση σχετικά με την αναδιάρθρωση της
αγοράς σιτηρών του Νίγηρα, η οποία είναι, παρόλ'
αυτά, αναγκαία.

Μπουρκίνα Φάσο

Άνοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

3.8. Τουλάχιστον τρεις ειδικοί λογαριασμοί ανοίχθη¬
καν διαδοχικά. Ο πρώτος λογαριασμός, ο οποίος
ανοίχθηκε στο Δημόσιο Ταμείο, δεν ήταν σύμφωνος με
τη συμφωνία παράδοσης και ποτέ δεν λειτούργησε
ορθά. Ένας δεύτερος λογαριασμός ο οποίος ανοίχτηκε
στη προαναφερθείσα BCEAO, πράξη δεν λειτούργησε
ποτέ, δεδομένου ότι σ' αυτόν κατατέθηκε το προϊόν
μόνο μιας πώλησης. Το ποσό που πιστώθηκε κατ' αυτό
τον τρόπο τον Απρίλιο του 1984, μεταβιβάστηκε το
Μάιο του 1985 σ' ένα τρίτο λογαριασμό ο οποίος είχε
ανοιχτεί ήδη, από τον Ιούλιο του 1984, στη BANQUE
INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE, L'IN¬
DUSTRIE ET L'AGRICULTURE (BICIA). So tpókoi-
po sot kocaqiarlot pot eive amoivseí rso Dglório Saleío ha
épqepe epírgz ma lesaueqheí r' atsó so vqglasopirsxsijó
ídqtla, g lesauoqá ólxz atsg dem-pqaclasopoighgje.

3.9. To άνοιγμα ενός ενιαίου τραπεζικού λογαριασμού
για τα αντίστοιχα κεφάλαια που λαμβάνονται από την

κοινοτική βοήθεια, προϋποθέτει ότι τα είδη της
βοήθειας δεν διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Οι
κινήσεις κεφαλαίων που αφορούν την κανονική επισιτι¬
στική βοήθεια (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3331/82) (')
και οι επανακαταβολές στα πλαίσια του ειδικού
προγράμματος καταπολέμησης της πείνας στον κόσμο
πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο λογαριασμό. Πάντως, η
παρακολούθηση καθενός από αυτούς τους δύο τύπους
βοήθειας αντιστοιχεί σε δύο τελείως διαφορετικές
μέριμνες. Στην περίπτωση της κανονικής επισιτιστικής
βοήθειας, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι τα
κεφάλαια που πιστώθηκαν συμφωνούν με ό,τι ορίζει η
συμφωνία παράδοσης και ότι η χρησιμοποίηση τους
έγινε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ορθά.
Στην περίπτωση του ειδικού προγράμματος, είναι
σημαντικό να επαληθεύεται η ανασύσταση της αρχικής
επιδότησης, γεγονός το οποίο καθίσταται δυσχερές με
τη χρησιμοποίηση ενός μόνο και του ίδιου λογαρια¬
σμού. Κατά την επιλογή της λογιστικής μεθόδου πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αυτή.
3.10. Η προσφυγή σε ιδιωτική τράπεζα, όπως η
BICIA, δεν είναι περισσότερο σύμφωνη με τις συμφω¬
νίες παράδοσης. Παρόλ' αυτά, η προσφυγή αυτή Λ
εμφανίζει δύο πλεονεκτήματα. Η διαχείριση των
κεφαλαίων ασκείται κανονικά, ενώ η αβέβαιη κατάστα¬
ση του Δημόσιου Ταμείου της Μπουρκίνα Φάσο θα
συνεπήγετο καθυστερήσεις στη ροή των κεφαλαίων,
και η BICIA, αντίθετα από το Δημόσιο Ταμείο και τη
BICIA, καταβαλλει τόκους για τα κεφάλαια που δεν
χρησιμοποιήθηκαν.

Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
3.11. Οι τιμές πώλησης που εφαρμόζονται για τον
υπολογισμό των κεφαλαίων φαίνονται παραδεκτές,
γεγονός που καταλήγει στην αναγνώριση, για το
λογαριασμό, ποσών που είναι αυτά καθεαυτά παραδε¬
κτά, τα οποία αντιπροσωπεύουν, από το έτος 1976, 2 553
εκατ. F.CFA (+ 7,0 εκατ. ECU). Αντιμετωπίστηκαν
όμως σχετικά ορισμένες δυσχέρειες :

(α) αμφισβητήθηκε η ποιότητα μιας ποσότητας 8 000
τόνων αραβοσίτου, η οποία παραδόθηκε στα
πλαίσια του προγράμματος του 1985. Η αντίστοιχη
αξία της 0α ανερχόταν σε 500 εκατ. F.CFA (+ 1,5
εκατ. ECU), τα οποία δεν πιστώθηκαν στο λογαρια¬
σμό" φ

(β) στις 31 Δεκεμβρίου 1984, οι οργανισμοί παρέμβα¬
σης δεν είχαν καταβάλει στον ειδικό λογαριασμό
ποσό ύψους 1 337,3 εκατ. F.CFA ( + 3,9 εκατ. ECU).
Στις 1 5 Σεπτεμβρίου 1 985, το ποσό αυτό είχε μειωθεί
σε 159 εκατ. F.CFA (+ 0,5 εκατ. ECU), τα οποία
οφείλονταν από το OFFICE NATIONAL DES
CEREALES (OFNACER) (88 εκατ. F.CFA/ + 0,3
εκατ. ECU στα πλαίσια των προγραμμάτων
1982/1984, και 71 εκατ. F.CFA/ + 0,2 εκατ. ECU/
στα πλαίσια του προγράμματος 1985).

Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων
3.12. Κατά τα τέλη του έτους 1985, καταβλήθηκαν στο
OFNACER 700 εκατ. F.CFA (+ 2,0 εκατ. ECU) ενόψει
της αγοράς εγχώριων σιτηρών. Το Μάρτιο του 1986, η
Μπουρκίνα Φάσο ζήτησε να διαθέσει 500 εκατ. F.CFA
(+ 1,5 εκατ. ECU) επιπλέον για την αγορά εγχώριων
σιτηρών. Μια ενέργεια υποκατάστασης 1,54 εκατ.
ECU, η απόφαση για την οποία ελήφθη στις αρχές του
1986, είχε παρόμοιο αντικείμενο. Όλα αυτά, και
συγκεκριμένα τα 700 (+ 2,0 εκατ. ECU) και 500 εκατ.
F.CFA (+1,5 εκατ. ECU), αναλύονται ως ένα συγκεκα-
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OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS του Νίγηρα
(OPVN), δεν προσπάθησε όμως να διευκρινίσει τις
αιτίες της απόκλισης, η οποία μπορεί κάλλιστα να
οφείλεται τόσο στις τιμές που εφαρμόζονται όσο και
στις ποσότητες που διατίθενται στο εμπόριο.
3.5. Συνολικό ποσό ύψους 780 εκατ. F.CFA ( + 2,3
εκατ. ECU) αντιστοιχεί στο ποσό το οποίο το OPVN
αναγνωρίζει ότι οφείλει ακόμη να καταθέσει στο
λογαριασμό.

Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

3.6. Τον Ιούλιο του 1985, οι πληρωμές που πραγματο¬
ποιήθηκαν στο Νίγηρα από το λογαριασμό των
κεφαλαίων που προέρχονται από την πώληση επισιτι¬
στικής βοήθειας, ανέρχονταν σε 677,4 εκατ. F.CFA (+
1,97 εκατ. ECU). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν
είχαν εκκαθαριστεί ακόμη ανέρχονταν σε 15,9 εκατ.
F.CFA (+ 0,05 εκατ. ECU). Το σύνολο αυτών των
χρηματοδοτήσεων αφορούσε σχέδια γεωργικής ανά¬
πτυξης, πράγμα που συμφωνεί με τους όρους της
συμφωνίας παράδοσης.
3.7. Η Επιτροπή άρχισε διαπραγματεύσεις με τις
αρχές του Νίγηρα προκειμένου να εξετάσει πώς Οα
χρησιμοποιηθούν τα εναπομείναντα αντίστοιχα κεφά¬
λαια από τα 1 554 εκατ. F.CFA (+ 4,5 εκατ. ECU) που
συνεπήχθη η πώληση της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας. Πράγματι, πρόκειται για οφειλές ύψους 861
εκατ. F.CFA (+ 2,5 εκατ. ECU) που δεν καταβλήθηκαν
στο λογαριασμό, από τις οποίες τα 780 εκατ. F.CFA (+
2,3 εκατ. ECU) αναγνωρίζονται ότι οφείλονται από τις
αρχές του Νίγηρα. Έγινε η σκέψη τα κεφάλαια αυτά να
ενσωματωθούν στο κεφάλαιο του OPVN προκειμένου
να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική του δομή. Στην
πραγματικότητα, όλα οδηγούν στη σκέψη ότι αυτό δεν
αποτελεί παρά μόνο ένα καθαρά λογιστικό τέχνασμα,
προορισμένο να καλύψει προγενέστερα ελλείμματα ή
έξοδα λειτουργίας του OPVN, χωρίς να παρέχεται
καμιά εγγύηση σχετικά με την αναδιάρθρωση της
αγοράς σιτηρών του Νίγηρα, η οποία είναι, παρόλ'
αυτά, αναγκαία.

Μπουρκίνα Φάσο

Άνοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

3.8. Τουλάχιστον τρεις ειδικοί λογαριασμοί ανοίχθη¬
καν διαδοχικά. Ο πρώτος λογαριασμός, ο οποίος
ανοίχθηκε στο Δημόσιο Ταμείο, δεν ήταν σύμφωνος με
τη συμφωνία παράδοσης και ποτέ δεν λειτούργησε
ορθά. Ένας δεύτερος λογαριασμός ο οποίος ανοίχτηκε
στη προαναφερθείσα BCEAO, πράξη δεν λειτούργησε
ποτέ, δεδομένου ότι σ' αυτόν κατατέθηκε το προϊόν
μόνο μιας πώλησης. Το ποσό που πιστώθηκε κατ' αυτό
τον τρόπο τον Απρίλιο του 1984, μεταβιβάστηκε το
Μάιο του 1985 σ' ένα τρίτο λογαριασμό ο οποίος είχε
ανοιχτεί ήδη, από τον Ιούλιο του 1984, στη BANQUE
INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE, L'IN¬
DUSTRIE ET L'AGRICULTURE (BICIA). So tpókoi-
po sot kocaqiarlot pot eive amoivseí rso Dglório Saleío ha
épqepe epírgz ma lesaueqheí r' atsó so vqglasopirsxsijó
ídqtla, g lesauoqá ólxz atsg dem-pqaclasopoighgje.

3.9. To άνοιγμα ενός ενιαίου τραπεζικού λογαριασμού
για τα αντίστοιχα κεφάλαια που λαμβάνονται από την

κοινοτική βοήθεια, προϋποθέτει ότι τα είδη της
βοήθειας δεν διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Οι
κινήσεις κεφαλαίων που αφορούν την κανονική επισιτι¬
στική βοήθεια (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3331/82) (')
και οι επανακαταβολές στα πλαίσια του ειδικού
προγράμματος καταπολέμησης της πείνας στον κόσμο
πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο λογαριασμό. Πάντως, η
παρακολούθηση καθενός από αυτούς τους δύο τύπους
βοήθειας αντιστοιχεί σε δύο τελείως διαφορετικές
μέριμνες. Στην περίπτωση της κανονικής επισιτιστικής
βοήθειας, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι τα
κεφάλαια που πιστώθηκαν συμφωνούν με ό,τι ορίζει η
συμφωνία παράδοσης και ότι η χρησιμοποίηση τους
έγινε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ορθά.
Στην περίπτωση του ειδικού προγράμματος, είναι
σημαντικό να επαληθεύεται η ανασύσταση της αρχικής
επιδότησης, γεγονός το οποίο καθίσταται δυσχερές με
τη χρησιμοποίηση ενός μόνο και του ίδιου λογαρια¬
σμού. Κατά την επιλογή της λογιστικής μεθόδου πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αυτή.
3.10. Η προσφυγή σε ιδιωτική τράπεζα, όπως η
BICIA, δεν είναι περισσότερο σύμφωνη με τις συμφω¬
νίες παράδοσης. Παρόλ' αυτά, η προσφυγή αυτή Λ
εμφανίζει δύο πλεονεκτήματα. Η διαχείριση των
κεφαλαίων ασκείται κανονικά, ενώ η αβέβαιη κατάστα¬
ση του Δημόσιου Ταμείου της Μπουρκίνα Φάσο θα
συνεπήγετο καθυστερήσεις στη ροή των κεφαλαίων,
και η BICIA, αντίθετα από το Δημόσιο Ταμείο και τη
BICIA, καταβαλλει τόκους για τα κεφάλαια που δεν
χρησιμοποιήθηκαν.

Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
3.11. Οι τιμές πώλησης που εφαρμόζονται για τον
υπολογισμό των κεφαλαίων φαίνονται παραδεκτές,
γεγονός που καταλήγει στην αναγνώριση, για το
λογαριασμό, ποσών που είναι αυτά καθεαυτά παραδε¬
κτά, τα οποία αντιπροσωπεύουν, από το έτος 1976, 2 553
εκατ. F.CFA (+ 7,0 εκατ. ECU). Αντιμετωπίστηκαν
όμως σχετικά ορισμένες δυσχέρειες :

(α) αμφισβητήθηκε η ποιότητα μιας ποσότητας 8 000
τόνων αραβοσίτου, η οποία παραδόθηκε στα
πλαίσια του προγράμματος του 1985. Η αντίστοιχη
αξία της 0α ανερχόταν σε 500 εκατ. F.CFA (+ 1,5
εκατ. ECU), τα οποία δεν πιστώθηκαν στο λογαρια¬
σμό" φ

(β) στις 31 Δεκεμβρίου 1984, οι οργανισμοί παρέμβα¬
σης δεν είχαν καταβάλει στον ειδικό λογαριασμό
ποσό ύψους 1 337,3 εκατ. F.CFA ( + 3,9 εκατ. ECU).
Στις 1 5 Σεπτεμβρίου 1 985, το ποσό αυτό είχε μειωθεί
σε 159 εκατ. F.CFA (+ 0,5 εκατ. ECU), τα οποία
οφείλονταν από το OFFICE NATIONAL DES
CEREALES (OFNACER) (88 εκατ. F.CFA/ + 0,3
εκατ. ECU στα πλαίσια των προγραμμάτων
1982/1984, και 71 εκατ. F.CFA/ + 0,2 εκατ. ECU/
στα πλαίσια του προγράμματος 1985).

Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων
3.12. Κατά τα τέλη του έτους 1985, καταβλήθηκαν στο
OFNACER 700 εκατ. F.CFA (+ 2,0 εκατ. ECU) ενόψει
της αγοράς εγχώριων σιτηρών. Το Μάρτιο του 1986, η
Μπουρκίνα Φάσο ζήτησε να διαθέσει 500 εκατ. F.CFA
(+ 1,5 εκατ. ECU) επιπλέον για την αγορά εγχώριων
σιτηρών. Μια ενέργεια υποκατάστασης 1,54 εκατ.
ECU, η απόφαση για την οποία ελήφθη στις αρχές του
1986, είχε παρόμοιο αντικείμενο. Όλα αυτά, και
συγκεκριμένα τα 700 (+ 2,0 εκατ. ECU) και 500 εκατ.
F.CFA (+1,5 εκατ. ECU), αναλύονται ως ένα συγκεκα-
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λυμμένο στήριγμα στο OFNACER Kat ο όγκος τους
αντιστοιχεί στο χρέος ύψους 1 178 εκατ. ECU που
τακτοποίησε το OFNACER ανάμεσα στα τέλη του 1984
και του 1985.

3.13. Εξάλλου-, 669εκατ. ECU διατέθηκαν για αναπτυ¬
ξιακά προγράμματα, απομένει όμως ακόμη ένα σημαντι¬
κό υπόλοιπο ύψους 525 εκατ. F.CFA (+1,5 εκατ. ECU),
το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για άλλους
σκοπούς εκτός από την καταβολή επιδοτήσεων στο
OFNACER που αναφέρεται στο σημείο 3.12. Συγκεκρι¬
μένα, το κείμενο των συμφωνιών παράδοσης, το οποίο
αφορά αναπτυξιακά προγράμματα, Οα έπρεπε να καθι¬
στά δυνατή, όταν αιτιολογείται από την οικονομική
αποδοτικότητα και το οικονομικό συμφέρον, τη χρημα¬
τοδότηση επενδύσεων στο βιομηχανικό τομέα ή τον
τομέα των μεταφορών, κυρίως αν μπορούν να ωφελούν
έμμεσα τη γεωργία. Έτσι, το Συνέδριο επισκέφθηκε ένα
σχέδιο που αφορούσε την επισκευή των χωματόδρομων
μεταξύ Αριμπίντα και Ντόρι μέσω Γκορόμ-Γκορόμ,
κόστους 78 εκατ. F.CFA (+ 227 000 ECU), το'οποίο
υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 1984-1985. Κατά την
περίοδο των βροχών 1984-1985, στους χωματόδρομους,
ιδίως μεταξύ Ντόρι και Γκορόμ-Γκορόμ, σημειώθηκαν
πάλι πολύ μεγάλες ζημιές. Λαμβανομένης υπόψη της
σημασίας της σύνδεσης αυτής με το Βορρά, μια νέα
συνεισφορά στην επισκευή τους θα μπορούσε ίσως να
αποτελέσει συνετή χρησιμοποίηση των κεφαλαίων.

Αίγυπτος
Άνοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
3.14. Στην Κεντρική Τράπεζα ανοίχτηκε μόνον ένας
λογαριασμός. Πρόκειται για λογαριασμό ο οποίος
τροφοδοτείται από το Υπουργείο Εφοδιασμού καν
τηρείται από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο λογαρια¬
σμό αυτό κατατίθεται το προϊόν της πώλησης των
διαφόρων ειδών επισιτιστικής βοήθειας που λαμβάνει η
χώρα αυτή, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των
δωρητών.
3.15. Είναι αναπόφευκτο να διαπιστώνεται ότι παρεμ¬
βάλλονται πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ,
αφενός, της άφιξης της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας και της πώλησης της στην αγορά, η οποία
κατά κανόνα πραγματοποιείται κατά τους τρεις μήνες
που ακολουθούν την άφιξη, δεδομένου ότι η Αίγυπτος
διαθέτει μια μέση δυνατότητα αποθήκευσης τριών
μηνών, και αφετέρου, της περιόδου κατά την οποία τα
κεφάλαια πιστώνονται πράγματι στο λογαριασμό.
Μέχρι τον Ιανουάριο του 1986, σχεδόν κανένα από τα
ποσά που αντιστοιχούσαν στις παραδόσεις, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των προγραμμάτων
1983, 1984 και 1985, δεν είχε πιστωθεί στο λογαριασμό.
Στις αρχές Ιανουαρίου του 1986, πιστώθηκαν τα
κεφάλαια που αντιστοιχούσαν στα προγράμματα 1983
και 1984.

Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
3.16. Η αξία της επισιτιστικής βοήθειας που παραδό¬
θηκε από το 1978 και μετά, έτος από το οποίο
αποφασίστηκε να εφαρμοστούν τα αντίστοιχα κεφά¬
λαια στην Αίγυπτο, ανερχόταν, μέχρι το πρόγραμμα του
1985, σε 235,8 εκατ. ECU περίπου (μέση αξία με τις
τιμές της παγκόσμιας αγοράς), 189,3 εκατ. £Ε (λίρες
Αιγύπτου) περίπου, (με την τιμή του Μαρτίου του 1986:
1 ECU = 0,802 £Ε). Η καθαρή αξία πώλησης που
αναγνωρίστηκε από τις αιγυπτιακές αρχές σχετικά με
την εν λόγω επισιτιστική βοήθεια, μετά τις κρατήσεις,

ανέρχεται σε 63 εκατ. £Ε περίπου, (+ 78,6 εκατ. ECU)
δηλαδή στο ένα τρίτο της αρχικής αξίας του εμπορεύμα¬
τος. Τα ποσά τα οποία πράγματι πιστώθηκαν στο
λογαριασμό αντίστοιχων κεφαλαίων ανέρχονται σε
50,5 εκατ. £Ε περίπου (+ 63,6 εκατ. ECU), το οποίο
αποτελεί χαμηλότερο έσοδο που οφείλεται κυρίως στις
σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμής που αναφέρθη¬
καν παραπάνω, αλλά επίσης και σε ανεξήγητες αποκλί¬
σεις μεταξύ των αξιών που υιοθετήθηκαν και του ποσού
των μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν. Εκτός από τη
χαμηλή απόδοση, η οποία απορρέει από ανωμαλίες που
σημειώθηκαν κατά την τροφοδότηση του λογαριασμού,
οι πολύ χαμηλές τιμές που εφαρμόστηκαν και τα κατ'
αναλογία υψηλά έξοδα μεταφοράς και διανομής, είναι
οι κύριοι παράγοντες που είχαν ως αποτέλεσμα να
μειωθούν αναλογικά τα έσοδα που προέρχονται από τα
αντίστοιχα κεφάλαια. Αντίθετα, δεν αναφέρεται καμιά
αισθητή απώλεια αξίας που να οφείλεται σε βεβαιώσεις
φθοράς ή ζημίας κατά τη θαλάσσια μεταφορά ή στην
υποχρέωση δωρεάν διανομής των εμπορευμάτων που
ελήφθησαν.

Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

3.17. Η τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων
κεφαλαίων άρχισε πολύ πρόσφατα να γίνεται τακτικό¬
τερα. Οι ενδείξεις που παρασχέθηκαν από τις αιγυπτια¬
κές αρχές είναι, σχετικά, τόσο ασαφείς, ώστε να είναι
αδύνατη η πραγματοποίηση, επί του παρόντος, ανάλυ¬
σης των δεδομένων τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε
χρέωση του λογαριασμού μεταξύ δαπανών που υπάρχει
πρόθεση να πραγματοποιηθούν, δαπανών οι οποίες
αποφασίστηκαν καταρχήν, δαπανών για τις οποίες
έγινε πραγματική ανάληψη υποχρέωσης με την υπογρα¬
φή συμβάσεων ή με άλλες παρόμοιες αναλήψεις
υποχρεώσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν
και σχετικά με τις οποίες έγινε πληρωμή. Πράγματι,
φαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, για κανένα από τα σχέδια
που είναι δεδομένο ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται
από τα αντίστοιχα κεφάλαια δεν έγιναν πραγματικά
πληρωμές, δηλαδή πραγματικές εκταμιεύσεις κεφα¬
λαίων που εκτελέστηκαν από μια αιγυπτιακή διοικητι¬
κή υπηρεσία, υπέρ ενός υπερθεματιστή σύμβασης ή
ενός προσώπου που παρέσχε υπηρεσίες, μετά την
παροχή των υπηρεσιών. Στο 91 % των περιπτώσεων, «η
χρησιμοποίηση » των αντίστοιχων κεφαλαίων φαίνεται
ότι δεν αποτελεί παρά μια πρόθεση εκτέλεσης δαπανών,
ενώ ot δαπάνες που πράγματι εκτελέστηκαν, και
σχετικά με τις οποίες έγιναν πληρωμές, θα ανέρχονταν
σε 18,6 εκατ. £Ε (+ 23,2 εκατ. ECU), δηλαδή στο 37 %
των διαθέσιμων κεφαλαίων και κυρίως στο 10 % της
αρχικής αξίας της επισιτιστικής βοήθειας. Οι χρεώσεις
που καταχωρίστηκαν στο λογαριασμό αντίστοιχων
κεφαλαίων φαίνεται σαφώς ότι δεν αποτελούν παρά
απλά τεχνάσματα εγγραφών μεταξύ των διαφόρων
τίτλων του προϋπολογισμού των αιγυπτιακών υπουρ¬
γείων.

Εποπτεία του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

3.18. Τα πληροφοριακά στοιχεία που διαθέτει η
αντιπροσωπεία είναι αισθητά ανεπαρκή. Αυτό ερμη¬
νεύεται, εν μέρει, από την πολυπλοκότητα του εθνικού
συστήματος διαχείρισης, εφόσον στη διαχείριση των
διαφόρων ειδών βοήθειας παρεμβαίνουν τέσσερα υπο¬
υργεία, και οδηγεί στη μη τήρηση, από τις αρχές, των
υποχρεώσεων τους. Οι εν λόγω αρχές δεν διαβίβασαν
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λυμμένο στήριγμα στο OFNACER Kat ο όγκος τους
αντιστοιχεί στο χρέος ύψους 1 178 εκατ. ECU που
τακτοποίησε το OFNACER ανάμεσα στα τέλη του 1984
και του 1985.

3.13. Εξάλλου-, 669εκατ. ECU διατέθηκαν για αναπτυ¬
ξιακά προγράμματα, απομένει όμως ακόμη ένα σημαντι¬
κό υπόλοιπο ύψους 525 εκατ. F.CFA (+1,5 εκατ. ECU),
το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για άλλους
σκοπούς εκτός από την καταβολή επιδοτήσεων στο
OFNACER που αναφέρεται στο σημείο 3.12. Συγκεκρι¬
μένα, το κείμενο των συμφωνιών παράδοσης, το οποίο
αφορά αναπτυξιακά προγράμματα, Οα έπρεπε να καθι¬
στά δυνατή, όταν αιτιολογείται από την οικονομική
αποδοτικότητα και το οικονομικό συμφέρον, τη χρημα¬
τοδότηση επενδύσεων στο βιομηχανικό τομέα ή τον
τομέα των μεταφορών, κυρίως αν μπορούν να ωφελούν
έμμεσα τη γεωργία. Έτσι, το Συνέδριο επισκέφθηκε ένα
σχέδιο που αφορούσε την επισκευή των χωματόδρομων
μεταξύ Αριμπίντα και Ντόρι μέσω Γκορόμ-Γκορόμ,
κόστους 78 εκατ. F.CFA (+ 227 000 ECU), το'οποίο
υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 1984-1985. Κατά την
περίοδο των βροχών 1984-1985, στους χωματόδρομους,
ιδίως μεταξύ Ντόρι και Γκορόμ-Γκορόμ, σημειώθηκαν
πάλι πολύ μεγάλες ζημιές. Λαμβανομένης υπόψη της
σημασίας της σύνδεσης αυτής με το Βορρά, μια νέα
συνεισφορά στην επισκευή τους θα μπορούσε ίσως να
αποτελέσει συνετή χρησιμοποίηση των κεφαλαίων.

Αίγυπτος
Άνοιγμα του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
3.14. Στην Κεντρική Τράπεζα ανοίχτηκε μόνον ένας
λογαριασμός. Πρόκειται για λογαριασμό ο οποίος
τροφοδοτείται από το Υπουργείο Εφοδιασμού καν
τηρείται από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο λογαρια¬
σμό αυτό κατατίθεται το προϊόν της πώλησης των
διαφόρων ειδών επισιτιστικής βοήθειας που λαμβάνει η
χώρα αυτή, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των
δωρητών.
3.15. Είναι αναπόφευκτο να διαπιστώνεται ότι παρεμ¬
βάλλονται πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ,
αφενός, της άφιξης της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας και της πώλησης της στην αγορά, η οποία
κατά κανόνα πραγματοποιείται κατά τους τρεις μήνες
που ακολουθούν την άφιξη, δεδομένου ότι η Αίγυπτος
διαθέτει μια μέση δυνατότητα αποθήκευσης τριών
μηνών, και αφετέρου, της περιόδου κατά την οποία τα
κεφάλαια πιστώνονται πράγματι στο λογαριασμό.
Μέχρι τον Ιανουάριο του 1986, σχεδόν κανένα από τα
ποσά που αντιστοιχούσαν στις παραδόσεις, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των προγραμμάτων
1983, 1984 και 1985, δεν είχε πιστωθεί στο λογαριασμό.
Στις αρχές Ιανουαρίου του 1986, πιστώθηκαν τα
κεφάλαια που αντιστοιχούσαν στα προγράμματα 1983
και 1984.

Τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων
3.16. Η αξία της επισιτιστικής βοήθειας που παραδό¬
θηκε από το 1978 και μετά, έτος από το οποίο
αποφασίστηκε να εφαρμοστούν τα αντίστοιχα κεφά¬
λαια στην Αίγυπτο, ανερχόταν, μέχρι το πρόγραμμα του
1985, σε 235,8 εκατ. ECU περίπου (μέση αξία με τις
τιμές της παγκόσμιας αγοράς), 189,3 εκατ. £Ε (λίρες
Αιγύπτου) περίπου, (με την τιμή του Μαρτίου του 1986:
1 ECU = 0,802 £Ε). Η καθαρή αξία πώλησης που
αναγνωρίστηκε από τις αιγυπτιακές αρχές σχετικά με
την εν λόγω επισιτιστική βοήθεια, μετά τις κρατήσεις,

ανέρχεται σε 63 εκατ. £Ε περίπου, (+ 78,6 εκατ. ECU)
δηλαδή στο ένα τρίτο της αρχικής αξίας του εμπορεύμα¬
τος. Τα ποσά τα οποία πράγματι πιστώθηκαν στο
λογαριασμό αντίστοιχων κεφαλαίων ανέρχονται σε
50,5 εκατ. £Ε περίπου (+ 63,6 εκατ. ECU), το οποίο
αποτελεί χαμηλότερο έσοδο που οφείλεται κυρίως στις
σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμής που αναφέρθη¬
καν παραπάνω, αλλά επίσης και σε ανεξήγητες αποκλί¬
σεις μεταξύ των αξιών που υιοθετήθηκαν και του ποσού
των μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν. Εκτός από τη
χαμηλή απόδοση, η οποία απορρέει από ανωμαλίες που
σημειώθηκαν κατά την τροφοδότηση του λογαριασμού,
οι πολύ χαμηλές τιμές που εφαρμόστηκαν και τα κατ'
αναλογία υψηλά έξοδα μεταφοράς και διανομής, είναι
οι κύριοι παράγοντες που είχαν ως αποτέλεσμα να
μειωθούν αναλογικά τα έσοδα που προέρχονται από τα
αντίστοιχα κεφάλαια. Αντίθετα, δεν αναφέρεται καμιά
αισθητή απώλεια αξίας που να οφείλεται σε βεβαιώσεις
φθοράς ή ζημίας κατά τη θαλάσσια μεταφορά ή στην
υποχρέωση δωρεάν διανομής των εμπορευμάτων που
ελήφθησαν.

Χρησιμοποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων

3.17. Η τροφοδότηση του λογαριασμού αντίστοιχων
κεφαλαίων άρχισε πολύ πρόσφατα να γίνεται τακτικό¬
τερα. Οι ενδείξεις που παρασχέθηκαν από τις αιγυπτια¬
κές αρχές είναι, σχετικά, τόσο ασαφείς, ώστε να είναι
αδύνατη η πραγματοποίηση, επί του παρόντος, ανάλυ¬
σης των δεδομένων τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε
χρέωση του λογαριασμού μεταξύ δαπανών που υπάρχει
πρόθεση να πραγματοποιηθούν, δαπανών οι οποίες
αποφασίστηκαν καταρχήν, δαπανών για τις οποίες
έγινε πραγματική ανάληψη υποχρέωσης με την υπογρα¬
φή συμβάσεων ή με άλλες παρόμοιες αναλήψεις
υποχρεώσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν
και σχετικά με τις οποίες έγινε πληρωμή. Πράγματι,
φαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, για κανένα από τα σχέδια
που είναι δεδομένο ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται
από τα αντίστοιχα κεφάλαια δεν έγιναν πραγματικά
πληρωμές, δηλαδή πραγματικές εκταμιεύσεις κεφα¬
λαίων που εκτελέστηκαν από μια αιγυπτιακή διοικητι¬
κή υπηρεσία, υπέρ ενός υπερθεματιστή σύμβασης ή
ενός προσώπου που παρέσχε υπηρεσίες, μετά την
παροχή των υπηρεσιών. Στο 91 % των περιπτώσεων, «η
χρησιμοποίηση » των αντίστοιχων κεφαλαίων φαίνεται
ότι δεν αποτελεί παρά μια πρόθεση εκτέλεσης δαπανών,
ενώ ot δαπάνες που πράγματι εκτελέστηκαν, και
σχετικά με τις οποίες έγιναν πληρωμές, θα ανέρχονταν
σε 18,6 εκατ. £Ε (+ 23,2 εκατ. ECU), δηλαδή στο 37 %
των διαθέσιμων κεφαλαίων και κυρίως στο 10 % της
αρχικής αξίας της επισιτιστικής βοήθειας. Οι χρεώσεις
που καταχωρίστηκαν στο λογαριασμό αντίστοιχων
κεφαλαίων φαίνεται σαφώς ότι δεν αποτελούν παρά
απλά τεχνάσματα εγγραφών μεταξύ των διαφόρων
τίτλων του προϋπολογισμού των αιγυπτιακών υπουρ¬
γείων.

Εποπτεία του λογαριασμού αντίστοιχων κεφαλαίων

3.18. Τα πληροφοριακά στοιχεία που διαθέτει η
αντιπροσωπεία είναι αισθητά ανεπαρκή. Αυτό ερμη¬
νεύεται, εν μέρει, από την πολυπλοκότητα του εθνικού
συστήματος διαχείρισης, εφόσον στη διαχείριση των
διαφόρων ειδών βοήθειας παρεμβαίνουν τέσσερα υπο¬
υργεία, και οδηγεί στη μη τήρηση, από τις αρχές, των
υποχρεώσεων τους. Οι εν λόγω αρχές δεν διαβίβασαν
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τις εκθέσεις εκτέλεσης με τη μορφή και μέσα στις
προθεσμίες που προβλέπονταν. Τα μόνα στοιχεία που
μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι σύμφωνα με τις
συμφωνίες παράδοσης, αφορούν την εκτέλεση του
προγράμματος του 1982. Όσον αφορά τα μεταγενέστε¬
ρα προγράμματα, η αντιπροσωπεία δεν διαθέτει παρά
μόνο αποσπασματικά και αντιφατικά πληροφοριακά
στοιχεία, τα οποία είναι αδύνατο να συγκριθούν μεταξύ
τους και ακόμη λιγότερο να ελεγχθούν. Αυτό θα
συνεπήγετο, για παράδειγμα, να καθίσταται δυνατή η
εξακρίβωση των ποσοτήτων που εκφορτώθηκαν, να
καθίστανται γνωστές οι τιμές εκχώρησης και να
εκτιμάται κατά πόσο είναι αληθινές οι κρατήσεις που
πραγματοποιήθηκαν. Η αντιπροσωπεία δεν μπορεί
παρά να «διαπιστώνει» τα αριθμητικά στοιχεία που
τίθενται υπόψη της.

3.19. Κατά τα τελευταία αυτά χρόνια, η αντιπροσω¬
πεία προσπάθησε να βελτιώσει την ενημέρωση της και
τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των κεφαλαίων. Οι
συμφωνίες για τις οποίες έγιναν διαπραγματεύσεις με
τις αρχές σχετικά με το πρόγραμμα του 1986, περιέχουν
νέες ρήτρες που αποσκοπούν στον καλύτερο προσδιορι¬
σμό των όρων, σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζονται
τα ποσά που πρέπει να κατατίθενται στο κεφάλαιο, και
στον περιορισμό των δυνατοτήτων καταχρηστικών
κρατήσεων. Το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκαν στις
συμφωνίες τέτοιες διατάξεις φαίνεται ότι αποτελεί την
πρώτη εκδήλωση της επιθυμίας της Επιτροπής να
καταστήσει πιο δεσμευτικές τις συμφωνίες παράδοσης,
για το σύνολο των δικαιούχων χωρών. Παρόλ' αυτά,
αυτή η στάση δεν μπορεί να αποφέρει καρπούς παρά
μόνο από το έτος 1988 και μετά.

3.20. Η συμμετοχή εκπροσώπων της αντιπροσωπείας
στη διυπουργική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για
την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση
των αντίστοιχων κεφαλαίων, έχει αμεσότερο αποτέλε¬
σμα. Η Κοινότητα είναι ο μόνος δωρητής ο οποίος
χαίρει ενός τέτοιου προνομίου. Το προνόμιο αυτό θα
πρέπει να επιτρέπει στην Κοινότητα να γνωρίζει τον
πίνακα και να ασκεί ουσιαστικότερη επιρροή στην
επιλογή των σχεδίων. Αυτό Οα διευκολύνει επίσης τη
δυνατότητα διενέργειας ελέγχου επιτόπου, το οποίο
πραγματοποίησε ήδη η Κοινότητα σε πολλές περιπτώ¬
σεις, σχετικά με την εκτέλεση των σχεδίων που
χρηματοδοτούνται κατ' αυτό τον τρόπο.

4. ΠΟΡΙΣΜΑ

4.1. Από την εξέταση των αντίστοιχων κεφαλαίων
προέκυψε ότι υπάρχουν μεγάλες δυσαρμονίες μεταξύ

των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώθηκαν και
εκείνου το οποίο το Συνέδριο είχε το δικαίωμα να
αναμένει, βάσει μιας ορθής εφαρμογής των συμφωνιών
παράδοσης:

(α) ο όγκος των πόρων που καταχωρίστηκαν είναι, σε
πολύ γενικές γραμμές, μικρότερος και συχνά
πολύ μικρότερος από τον όγκο που προβλεπόταν
στις συμφωνίες'

(β) ποσά που αναγνωρίστηκαν ότι οφείλονταν από τα
δικαιούχα κράτη δεν είχαν καταβληθεί'

(γ) το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης ορισμένων
από τους πόρους που είχαν πιστωθεί στα αντίστοιχα
κεφάλαια αφήνει να πλανώνται ορισμένες αμφιβο¬
λίες όσον αφορά την πραγματική δυνατότητα
εφαρμογής των αναπτυξιακών σχεδίων ή προγραμ¬
μάτων στο γεωργικό τομέα και/ή στον τομέα των
γεωργικών προϊόντων διατροφής.

4.2. Μια τέτοια κατάσταση απορρέει, κατά ένα
σημαντικό μέρος, από την έλλειψη προσαρμογής του
κειμένου των συμφωνιών παράδοσης, ορισμένες διατά¬
ξεις του οποίου πρέπει να επανεξετάσει η Επιτροπή,
συγκεκριμένα τον καθορισμό των ποσών που πρέπει να
πιστώνονται και τη δυνατότητα αφαίρεσης ορισμένων
εξόδων. Αμέσως μόλις χορηγείται η βοήθεια, θα πρέπει
να καθίσταται δυνατό να συμφωνείται το ποσό που
πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος. Επίσης, η Επιτροπή
θα πρέπει να καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το ρόλο
που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι αντιπροσωπείες
της, και να τις προτρέπει να συμπληρώνουν τις
συμφωνίες παράδοσης με εκτελεστικά μέτρα, οι δια¬
πραγματεύσεις για τα οποία θα γίνονται επιτόπου και τα
οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές περιστά¬
σεις.

4.3. ' Ομως, είναι ενδεχόμενο οι αιτίες αυτής τις κακής
λειτουργίας του συστήματος των αντίστοιχων κεφα¬
λαίων να είναι πιο βαθιές. Η αξιόπιστη διαχείριση ενός
τέτοιου συστήματος είναι εξαιρετικά δυσχερής. Κυρίως
δε, η κατάσταση εξελίσσεται μερικές φορές στα εν λόγω
κράτη μέλη έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη η
αποφυγή της δωρεάν εκχώρησης ή της εκχώρησης σε
πολύ χαμηλή τιμή τροφίμων, τα οποία αρχικά είχε
προβλεφθεί να εκχωρούνται έναντι πληρωμής σε
χρήμα. Η ανεπάρκεια της αγοραστικής δύναμης, η
οποία συχνά προστίθεται στην ανεπάρκεια των ειδών
διατροφής αυτών καθεαυτών, προτρέπει στην αύξηση
του τμήματος των δωρεάν διανομών. Σε τέτοιες κατα¬
στάσεις είναι σημαντικό να αποφεύγει η Επιτροπή να
τίθεται προ τετελεσμένου γεγονότος και να διατηρεί
πλήρως τον έλεγχο των πράξεων.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, κατά τη
συνεδρίαση του της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 1987.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Marcel MART

	 Πρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 352 της 14. 12. 1982, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1.
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τις εκθέσεις εκτέλεσης με τη μορφή και μέσα στις
προθεσμίες που προβλέπονταν. Τα μόνα στοιχεία που
μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι σύμφωνα με τις
συμφωνίες παράδοσης, αφορούν την εκτέλεση του
προγράμματος του 1982. Όσον αφορά τα μεταγενέστε¬
ρα προγράμματα, η αντιπροσωπεία δεν διαθέτει παρά
μόνο αποσπασματικά και αντιφατικά πληροφοριακά
στοιχεία, τα οποία είναι αδύνατο να συγκριθούν μεταξύ
τους και ακόμη λιγότερο να ελεγχθούν. Αυτό θα
συνεπήγετο, για παράδειγμα, να καθίσταται δυνατή η
εξακρίβωση των ποσοτήτων που εκφορτώθηκαν, να
καθίστανται γνωστές οι τιμές εκχώρησης και να
εκτιμάται κατά πόσο είναι αληθινές οι κρατήσεις που
πραγματοποιήθηκαν. Η αντιπροσωπεία δεν μπορεί
παρά να «διαπιστώνει» τα αριθμητικά στοιχεία που
τίθενται υπόψη της.

3.19. Κατά τα τελευταία αυτά χρόνια, η αντιπροσω¬
πεία προσπάθησε να βελτιώσει την ενημέρωση της και
τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των κεφαλαίων. Οι
συμφωνίες για τις οποίες έγιναν διαπραγματεύσεις με
τις αρχές σχετικά με το πρόγραμμα του 1986, περιέχουν
νέες ρήτρες που αποσκοπούν στον καλύτερο προσδιορι¬
σμό των όρων, σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζονται
τα ποσά που πρέπει να κατατίθενται στο κεφάλαιο, και
στον περιορισμό των δυνατοτήτων καταχρηστικών
κρατήσεων. Το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκαν στις
συμφωνίες τέτοιες διατάξεις φαίνεται ότι αποτελεί την
πρώτη εκδήλωση της επιθυμίας της Επιτροπής να
καταστήσει πιο δεσμευτικές τις συμφωνίες παράδοσης,
για το σύνολο των δικαιούχων χωρών. Παρόλ' αυτά,
αυτή η στάση δεν μπορεί να αποφέρει καρπούς παρά
μόνο από το έτος 1988 και μετά.

3.20. Η συμμετοχή εκπροσώπων της αντιπροσωπείας
στη διυπουργική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για
την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση
των αντίστοιχων κεφαλαίων, έχει αμεσότερο αποτέλε¬
σμα. Η Κοινότητα είναι ο μόνος δωρητής ο οποίος
χαίρει ενός τέτοιου προνομίου. Το προνόμιο αυτό θα
πρέπει να επιτρέπει στην Κοινότητα να γνωρίζει τον
πίνακα και να ασκεί ουσιαστικότερη επιρροή στην
επιλογή των σχεδίων. Αυτό Οα διευκολύνει επίσης τη
δυνατότητα διενέργειας ελέγχου επιτόπου, το οποίο
πραγματοποίησε ήδη η Κοινότητα σε πολλές περιπτώ¬
σεις, σχετικά με την εκτέλεση των σχεδίων που
χρηματοδοτούνται κατ' αυτό τον τρόπο.

4. ΠΟΡΙΣΜΑ

4.1. Από την εξέταση των αντίστοιχων κεφαλαίων
προέκυψε ότι υπάρχουν μεγάλες δυσαρμονίες μεταξύ

των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώθηκαν και
εκείνου το οποίο το Συνέδριο είχε το δικαίωμα να
αναμένει, βάσει μιας ορθής εφαρμογής των συμφωνιών
παράδοσης:

(α) ο όγκος των πόρων που καταχωρίστηκαν είναι, σε
πολύ γενικές γραμμές, μικρότερος και συχνά
πολύ μικρότερος από τον όγκο που προβλεπόταν
στις συμφωνίες'

(β) ποσά που αναγνωρίστηκαν ότι οφείλονταν από τα
δικαιούχα κράτη δεν είχαν καταβληθεί'

(γ) το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης ορισμένων
από τους πόρους που είχαν πιστωθεί στα αντίστοιχα
κεφάλαια αφήνει να πλανώνται ορισμένες αμφιβο¬
λίες όσον αφορά την πραγματική δυνατότητα
εφαρμογής των αναπτυξιακών σχεδίων ή προγραμ¬
μάτων στο γεωργικό τομέα και/ή στον τομέα των
γεωργικών προϊόντων διατροφής.

4.2. Μια τέτοια κατάσταση απορρέει, κατά ένα
σημαντικό μέρος, από την έλλειψη προσαρμογής του
κειμένου των συμφωνιών παράδοσης, ορισμένες διατά¬
ξεις του οποίου πρέπει να επανεξετάσει η Επιτροπή,
συγκεκριμένα τον καθορισμό των ποσών που πρέπει να
πιστώνονται και τη δυνατότητα αφαίρεσης ορισμένων
εξόδων. Αμέσως μόλις χορηγείται η βοήθεια, θα πρέπει
να καθίσταται δυνατό να συμφωνείται το ποσό που
πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος. Επίσης, η Επιτροπή
θα πρέπει να καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το ρόλο
που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι αντιπροσωπείες
της, και να τις προτρέπει να συμπληρώνουν τις
συμφωνίες παράδοσης με εκτελεστικά μέτρα, οι δια¬
πραγματεύσεις για τα οποία θα γίνονται επιτόπου και τα
οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές περιστά¬
σεις.

4.3. ' Ομως, είναι ενδεχόμενο οι αιτίες αυτής τις κακής
λειτουργίας του συστήματος των αντίστοιχων κεφα¬
λαίων να είναι πιο βαθιές. Η αξιόπιστη διαχείριση ενός
τέτοιου συστήματος είναι εξαιρετικά δυσχερής. Κυρίως
δε, η κατάσταση εξελίσσεται μερικές φορές στα εν λόγω
κράτη μέλη έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη η
αποφυγή της δωρεάν εκχώρησης ή της εκχώρησης σε
πολύ χαμηλή τιμή τροφίμων, τα οποία αρχικά είχε
προβλεφθεί να εκχωρούνται έναντι πληρωμής σε
χρήμα. Η ανεπάρκεια της αγοραστικής δύναμης, η
οποία συχνά προστίθεται στην ανεπάρκεια των ειδών
διατροφής αυτών καθεαυτών, προτρέπει στην αύξηση
του τμήματος των δωρεάν διανομών. Σε τέτοιες κατα¬
στάσεις είναι σημαντικό να αποφεύγει η Επιτροπή να
τίθεται προ τετελεσμένου γεγονότος και να διατηρεί
πλήρως τον έλεγχο των πράξεων.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, κατά τη
συνεδρίαση του της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 1987.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Marcel MART

	 Πρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 352 της 14. 12. 1982, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή συμμερίζεται ορισμένες από τις ανησυχίες
του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη διαχείριση
και τη λειτουργία των κεφαλαίων υποκατάστασης.
Μετά από συζητήσεις στα πλαίσια ομάδας εργασίας
που συστάθηκε πέρυσι για να μελετήσει το συνολικό
θέμα της διαχείρισης των κεφαλαίων υποκατάστασης, η
Επιτροπή βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της αναθεώρη¬
σης του εγγράφου «γενικοί όροι» για να προσδιορίσει
σαφέστερα τις κατευθύνσεις για τη δημιουργία και τη
χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστασης.

Ot κατευθύνσεις αυτές θα συνοψίζουν την πείρα που
έχει αποκτήσει η Επιτροπή από το 1982, όταν δόθηκε
νέα ώθηση στις προσπάθειες που απέβλεπαν στην
ένταξη της επισιτιστικής βοήθειας στη διαδικασία της
ανάπτυξης. Από τότε έχει σημειωθεί σημαντική πρόο¬
δος ως προς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης
και τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστασης.
Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα των πληροφοριών που
παρέχουν οι δικαιούχοι στις κυβερνήσεις έχει βελτιω¬
θεί σημαντικά και αποτελεί πλέον σημαντικό κριτήριο
για την ανανέωση των ετήσιων χορηγήσεων επισιτιστι¬
κής βοήθειας.

Κατά κανόνα και οι δωρητές και οι δικαιούχες χώρες
αναγνωρίζουν την οικονομική αξία της επισιτιστικής
βοήθειας ως μεταφοράς πόρων, σε αντιδιαστολή με την
αξία της ως προμήθειες συμπληρωματικών προϊόντων
διατροφής. Η επισιτιστική βοήθεια της Κοινότητας θα
λάβει συγκεκριμένη μορφή με τις νέες αυτές κατευθύν¬
σεις.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η προσέγγιση που
ακολουθεί η Επιτροπή για τα κεφάλαια υποκατάστασης
είναι παρόμοια με την προσέγγιση άλλων σημαντικών
διμερών δωρητών επισιτιστικής βοήθειας.

Η Επιτροπή εντούτοις δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί το
τελικό συμπέρασμα της έκθεσης του Συνεδρίου, ότι η
έλλειψη αγοραστικής δύναμης στις δικαιούχες χώρες
τείνει να οδηγήσει στην δωρεάν διανομή (ή με πολύ
χαμηλές τιμές της βοήθειας που προορίζεται για
πώληση στην τιμή της αγοράς.

Στόχοι και μηχανισμός των κεφαλαίων
υποκατάστασης

1.2-1.5. Η μόνη αναφορά στους κανονισμούς της
Κοινότητας για τους στόχους σχετικά με τα κεφάλαια
υποκατάστασης βρίσκεται στο σημείο 1 .2. παράγραφος
(β) της έκθεσης, συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παράγραφος
3 του παλιού κανονισμού πλαίσιο που επαναλαμβάνεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του νέου κανονισμού. Η
έκθεση σωστά αναφέρει (σημείο 1.4. παράγραφος γ) ότι
το πρότυπο κείμενο τωνγενικών όρων της επίσημης
επιστολής αναφέρεται «στη χρηματοδότηση ενός ή
περισσότερων αναπτυξιακών σχεδίων σύμφωνα με τις
διαδικασίες που θα ορίσουν η χώρα προορισμού και η
Κοινότητα ». Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το σχέδιο ή
τα σχέδια που χρηματοδοτούνται πρέπει, σύμφωνα με
τον κανονισμό 3331/82, να δίνουν προτεραιότητα στην
προώθηση της παραγωγής τροφίμων στη δικαιούχο
χώρα. Πρέπει να διασαφηνιστεί, εντούτοις, ότι ο
κανονισμός προσδιορίζει ότι σε περίπτωση που η
βοήθεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα εφαρμοστούν
αναπτυξιακά σχέδια (που είναι δυνατό να χρηματοδο¬
τούνται με κεφάλαια υποκατάστασης) δίνεται προτε¬
ραιότητα στα σχέδια που αποβλέπουν στην ανάπτυξη
της παραγωγής τροφίμων. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα
αυτά τα σχέδια πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα την
προώθηση της παραγωγής τοφίμων. Στην πραγματικό¬
τητα, η μόνη άλλη κατεύθυνση όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστασης υπάρ¬
χει στο άρθρο 35 παράγραφος 1 σημείο (β) της τρίτης
Σύμβασης Αομέ. Στις προηγούμενες συμβάσεις (μέχρι
το 1985) δεν υπήρχε καμμία αναφορά. Στο σχετικό
σημείο υπάρχει κάποια γλωσσική ασάφεια ανάμεσα
στο γαλλικό και το αγγλικό κείμενο. Επειδή η γαλλική
είναι η γλώσσα στην οπία συντάχθηκε η σύμβαση, το
γαλλικό κείμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδει με
μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιθυμίες των συμβαλλόμενων
μερών. Η παράγραφος 1 σημείο (β) του άρθρου 35 του
γαλλικού κειμένου έχει ως εξής: «β) όταν τα χορηγού¬
μενα στα πλαίσια της επισιτιστικής βοήθειας προϊόντα
πωλούνται, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε τιμή η οποία
δεν θα φέρει αναστάτωση στη διεθνή αγορά. Τα
κεφάλαια υποκατάσταση που προκύπτουν χρησιμο¬
ποιούνται για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης και/ή
της λειτουργίας των σχεδίων ή προγραμμάτων που
αφορούν κατά προτεραιότητα την αγροτική ανάπτυ¬
ξη».
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή συμμερίζεται ορισμένες από τις ανησυχίες
του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη διαχείριση
και τη λειτουργία των κεφαλαίων υποκατάστασης.
Μετά από συζητήσεις στα πλαίσια ομάδας εργασίας
που συστάθηκε πέρυσι για να μελετήσει το συνολικό
θέμα της διαχείρισης των κεφαλαίων υποκατάστασης, η
Επιτροπή βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της αναθεώρη¬
σης του εγγράφου «γενικοί όροι» για να προσδιορίσει
σαφέστερα τις κατευθύνσεις για τη δημιουργία και τη
χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστασης.

Ot κατευθύνσεις αυτές θα συνοψίζουν την πείρα που
έχει αποκτήσει η Επιτροπή από το 1982, όταν δόθηκε
νέα ώθηση στις προσπάθειες που απέβλεπαν στην
ένταξη της επισιτιστικής βοήθειας στη διαδικασία της
ανάπτυξης. Από τότε έχει σημειωθεί σημαντική πρόο¬
δος ως προς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης
και τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστασης.
Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα των πληροφοριών που
παρέχουν οι δικαιούχοι στις κυβερνήσεις έχει βελτιω¬
θεί σημαντικά και αποτελεί πλέον σημαντικό κριτήριο
για την ανανέωση των ετήσιων χορηγήσεων επισιτιστι¬
κής βοήθειας.

Κατά κανόνα και οι δωρητές και οι δικαιούχες χώρες
αναγνωρίζουν την οικονομική αξία της επισιτιστικής
βοήθειας ως μεταφοράς πόρων, σε αντιδιαστολή με την
αξία της ως προμήθειες συμπληρωματικών προϊόντων
διατροφής. Η επισιτιστική βοήθεια της Κοινότητας θα
λάβει συγκεκριμένη μορφή με τις νέες αυτές κατευθύν¬
σεις.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η προσέγγιση που
ακολουθεί η Επιτροπή για τα κεφάλαια υποκατάστασης
είναι παρόμοια με την προσέγγιση άλλων σημαντικών
διμερών δωρητών επισιτιστικής βοήθειας.

Η Επιτροπή εντούτοις δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί το
τελικό συμπέρασμα της έκθεσης του Συνεδρίου, ότι η
έλλειψη αγοραστικής δύναμης στις δικαιούχες χώρες
τείνει να οδηγήσει στην δωρεάν διανομή (ή με πολύ
χαμηλές τιμές της βοήθειας που προορίζεται για
πώληση στην τιμή της αγοράς.

Στόχοι και μηχανισμός των κεφαλαίων
υποκατάστασης

1.2-1.5. Η μόνη αναφορά στους κανονισμούς της
Κοινότητας για τους στόχους σχετικά με τα κεφάλαια
υποκατάστασης βρίσκεται στο σημείο 1 .2. παράγραφος
(β) της έκθεσης, συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παράγραφος
3 του παλιού κανονισμού πλαίσιο που επαναλαμβάνεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του νέου κανονισμού. Η
έκθεση σωστά αναφέρει (σημείο 1.4. παράγραφος γ) ότι
το πρότυπο κείμενο τωνγενικών όρων της επίσημης
επιστολής αναφέρεται «στη χρηματοδότηση ενός ή
περισσότερων αναπτυξιακών σχεδίων σύμφωνα με τις
διαδικασίες που θα ορίσουν η χώρα προορισμού και η
Κοινότητα ». Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το σχέδιο ή
τα σχέδια που χρηματοδοτούνται πρέπει, σύμφωνα με
τον κανονισμό 3331/82, να δίνουν προτεραιότητα στην
προώθηση της παραγωγής τροφίμων στη δικαιούχο
χώρα. Πρέπει να διασαφηνιστεί, εντούτοις, ότι ο
κανονισμός προσδιορίζει ότι σε περίπτωση που η
βοήθεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα εφαρμοστούν
αναπτυξιακά σχέδια (που είναι δυνατό να χρηματοδο¬
τούνται με κεφάλαια υποκατάστασης) δίνεται προτε¬
ραιότητα στα σχέδια που αποβλέπουν στην ανάπτυξη
της παραγωγής τροφίμων. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα
αυτά τα σχέδια πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα την
προώθηση της παραγωγής τοφίμων. Στην πραγματικό¬
τητα, η μόνη άλλη κατεύθυνση όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστασης υπάρ¬
χει στο άρθρο 35 παράγραφος 1 σημείο (β) της τρίτης
Σύμβασης Αομέ. Στις προηγούμενες συμβάσεις (μέχρι
το 1985) δεν υπήρχε καμμία αναφορά. Στο σχετικό
σημείο υπάρχει κάποια γλωσσική ασάφεια ανάμεσα
στο γαλλικό και το αγγλικό κείμενο. Επειδή η γαλλική
είναι η γλώσσα στην οπία συντάχθηκε η σύμβαση, το
γαλλικό κείμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδει με
μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιθυμίες των συμβαλλόμενων
μερών. Η παράγραφος 1 σημείο (β) του άρθρου 35 του
γαλλικού κειμένου έχει ως εξής: «β) όταν τα χορηγού¬
μενα στα πλαίσια της επισιτιστικής βοήθειας προϊόντα
πωλούνται, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε τιμή η οποία
δεν θα φέρει αναστάτωση στη διεθνή αγορά. Τα
κεφάλαια υποκατάσταση που προκύπτουν χρησιμο¬
ποιούνται για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης και/ή
της λειτουργίας των σχεδίων ή προγραμμάτων που
αφορούν κατά προτεραιότητα την αγροτική ανάπτυ¬
ξη».
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Η κατάσταση αυτή οδήγησε στο να δοθεί το βάρος στις
συμφωνίες μεταξύ της δικαιούχου χώρας και της
Κοινότητας (που εκπροσωπούνται με την αντιπροσω¬
πία της) όσον αφορά τον ορισμό της χρησιμοποίησης
των κεφαλαίων υποκατάστασης.

Κατά την εκτίμηση των στόχων που πρέπει να επιδιωχ¬
τούν όσον αφορά τα κεφάλαια υποκατάστασης, είναι
φυσικό το ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι στόχοι που
ορίστηκαν σχετικά με την ίδια την επισιτιστική
βοήθεια. Το ίδιο κάνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο στην
έκθεση του (σημείο 1.2.(α)).

Εντούτοις, φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλει¬
στούν οι άλλοι δύο στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 του παλιού κανονισμού πλαίσιο, και
ιδίως η αναφορά «στην παροχή επείγουσας βοήθειας».
Στο σημείο 2.22 της έκθεσης του το Ελεγκτικό Συνέδριο
φαίνεται να θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές δεν περιλαμ¬
βάνονται στο πεδίο των κεφαλαίων υποκατάστασης.
Επιπλέον, το άρθρο 2 παράγραφος 1 του νέου κανονι¬
σμού πλαισίου περιλαμβάνει δύο νέους στόχους (την
ανάπτυξη της επισιτιστικής ασφάλειας και τη στήριξη
των προσπαθειών των δικαιούχων χωρών να αυξήσουν
την παραγωγή τροφίμων τους) καθώς και μιά νέα
παράγραφος 2 ορίζει ότι «η επισιτιστική βοήθεια
εντάσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αναπτυ¬
ξιακές πολιτικές, και την επισιτιστική στρατηγική των
εν λόγω χωρών».

Για το λόγο αυτό είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι, στο
βαθμό που το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι οι στόχοι
που έχουν οριστεί για την επισιτιστική βοήθεια πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη και για τη χρησιμοποίηση των
κεφαλαίων υποκατάστασης, μπορεί να δεχτεί ότι η νέα
διατύπωση του κανονισμού πλαισίου επιτρέπει μια
ευρύτερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστα¬
σης από αυτήν που μέχρι σήμερα θεωρούσε αποδεκτή.
Για παράδειγμα η συγχρηματοδότηση μονάδων για το
συντονισμό της επισιτιστικής στρατηγικής μιας χώρας
(σημείο 2.22) αποβλέπει ρητά σε παρόμοιους στόχους.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΒΑΣΕΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Άνοιγμα του λογαριασμού κεφαλαίων
υποκατάστασης

2.1 - 2.6. Είναι αλήθεια ότι η δυνατότητα συγκέντρω¬
σης τόκων από καταθέσεις χωριστά από το γενικό
προϋπολογισμό της δικαιούχου χώρας καθιστά το
άνοιγμα ενός λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
εκτός από την κεντρική τράπεζα ελκυστική σε πολλές
περιπτώσεις. Το αναθεωρημένο κείμενο των γενικών
όρων (που προαναφέρεται στον πρόλογο) προβλέπει τη
δυνατότητα αυτή.

Τροφοδότηση του λογαριασμού κεφαλαίων
υποκατάστασης

2.7-2.17. Η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχτεί ότι
υπάρχει μια «ασυγκράτητη τόση » (σημείο 2.1 1) για τη
δωρεά ή την σε χαμηλές τιμές διανομή λόγω της
έλλειψης αγοραστικής δύναμης. Μόνο σε περίπτωση
που αλλάζουν οι συνθήκες σε μια δικαιούχο χώρα ιδίως
όταν προκύπτει ανάγκη παροχής επείγουσας βοήθειας,
είναι λογικό να προβλέπεται η δυνατότητα, με κοινή
συμφωνία, δωρεάν διανομής της βοήθειας που αρχικά
προοριζόταν για πώληση. Στην περίπτωση της Μαυρι¬
τανίας η συμφωνία αυτή υπήρξε για τη μεταφορά της
βοήθειας του 1983 και 1985 σε σιτηρά για να ανιμετωπι-
στούν οι ανάγκες των θυμάτων από την ξηρασία. Ένα
μέρος από τη χορήγηση σιτηρών του 1984 που
προοριζόταν για πώληση χρησιμοποιήθηκε πράγματι
για δωρεάν διανομή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής. Το γεγονός αυτό συνέπεσε με μιά περίοδο
πολιτικής αστάθειας που κατέληξε στο πραξικόπημα
του Δεκεμβρίου του 1984. Ο έλεγχος των κεφαλαίων
υποκατάστασης στην Αγκόλα πριν υπογράψει η χώρα
αυτή τη σύμβαση Λομέ το 1985 ήταν πολύ δυσκολότε¬
ρος λόγω της έλλεψης αντιπροσωπίας. Η Επιτροπή
γνωρίζει ότι 5 400 περίπου τόνοι από τη χορήγηση
20 000 τόνων σιτηρών το 1984 δεν πωλήθηκαν αλλά
διανεμήθηκαν δωρεάν σε πρόσφυγες από τον εμφύλιο
πόλεμο χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συμφωνία με
την Επιτροπή.

Το Συνέδριο σωστά υποστηρίζει ότι δεν έχει επαρκώς
οριστεί ο υπολογισμός των κεφαλαίων υποκατάστασης
όπως καθορίζεται σήμερα στους γενικούς όρους της
επίσημης επιστολής. Δεν υπάρχει ρητή διάταξη για τη
μείωση του κόστους (π.χ. μεταφοράς, διανομής) από την
συνολική αξία των πωλήσεων που θα διατεθεί στα
κεφάλαια υποκατάστασης. Επιπλέον, μερικές φορές
είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια η ίδια η τιμή
πώλησης, επειδή συχνά πρόκειται για μια προκαθορι¬
σμένη/επιδοτούμενη τιμή από την κυβέρνηση.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε την Επιτροπή όταν
αναθεωρούσε τους γενικούς όρους της επίσημης
επιστολής, στα ίδια σχεδόν συμπεράσματα με τα
συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι λογι¬
κό ως αρχή να αποδίδεται στα κεφάλαια υποκατάστα¬
ση? Ή χρηματική αξία της χορηγούμενης δωρεάς,
δηλαδή η πραγματική Fob, Cif ή ελεύθερο στον τόπο
προορισμού (ανάλογα με τους όρους χορήγησης της
βοήθειας) η οποία αντιπροσωπεύει το όφελος για το
ισοζύγιο πληρωμών στης δικαιούχου χώρας. Η προσέγ¬
γιση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σαφής και ότι
την συμμερίζονται και άλλοι δωρητές.

Φαίνεται ότι το Συνέδριο δέχεται (σημείο 2.17) την
αρχή ότι η τιμή που υιοθετείται για τον υπολογισμό του
ποσού των κεφαλαίων υποκατάστασης είναι δυνατόν να
είναι πράγματι διαφορετική από την πραγματική τιμή
πώλησης (αν και πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρέπει να
επιφέρει διαταραχή στην τοπική παραγωγή). Αυτό
βρίσκεται σε συμφωνία με τη γνώμη της Επιτροπής, ότι
η τιμή αυτή πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία^της
χορηγούμενης ποσότητας, ενώ η πραγματική . τιμή
πώλησης σχετίζεται κυρίως με την επισιτιστική πολιτι¬
κή της δικαιούχου χώρας.
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Η κατάσταση αυτή οδήγησε στο να δοθεί το βάρος στις
συμφωνίες μεταξύ της δικαιούχου χώρας και της
Κοινότητας (που εκπροσωπούνται με την αντιπροσω¬
πία της) όσον αφορά τον ορισμό της χρησιμοποίησης
των κεφαλαίων υποκατάστασης.

Κατά την εκτίμηση των στόχων που πρέπει να επιδιωχ¬
τούν όσον αφορά τα κεφάλαια υποκατάστασης, είναι
φυσικό το ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι στόχοι που
ορίστηκαν σχετικά με την ίδια την επισιτιστική
βοήθεια. Το ίδιο κάνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο στην
έκθεση του (σημείο 1.2.(α)).

Εντούτοις, φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλει¬
στούν οι άλλοι δύο στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 του παλιού κανονισμού πλαίσιο, και
ιδίως η αναφορά «στην παροχή επείγουσας βοήθειας».
Στο σημείο 2.22 της έκθεσης του το Ελεγκτικό Συνέδριο
φαίνεται να θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές δεν περιλαμ¬
βάνονται στο πεδίο των κεφαλαίων υποκατάστασης.
Επιπλέον, το άρθρο 2 παράγραφος 1 του νέου κανονι¬
σμού πλαισίου περιλαμβάνει δύο νέους στόχους (την
ανάπτυξη της επισιτιστικής ασφάλειας και τη στήριξη
των προσπαθειών των δικαιούχων χωρών να αυξήσουν
την παραγωγή τροφίμων τους) καθώς και μιά νέα
παράγραφος 2 ορίζει ότι «η επισιτιστική βοήθεια
εντάσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αναπτυ¬
ξιακές πολιτικές, και την επισιτιστική στρατηγική των
εν λόγω χωρών».

Για το λόγο αυτό είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι, στο
βαθμό που το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι οι στόχοι
που έχουν οριστεί για την επισιτιστική βοήθεια πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη και για τη χρησιμοποίηση των
κεφαλαίων υποκατάστασης, μπορεί να δεχτεί ότι η νέα
διατύπωση του κανονισμού πλαισίου επιτρέπει μια
ευρύτερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστα¬
σης από αυτήν που μέχρι σήμερα θεωρούσε αποδεκτή.
Για παράδειγμα η συγχρηματοδότηση μονάδων για το
συντονισμό της επισιτιστικής στρατηγικής μιας χώρας
(σημείο 2.22) αποβλέπει ρητά σε παρόμοιους στόχους.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΒΑΣΕΙ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Άνοιγμα του λογαριασμού κεφαλαίων
υποκατάστασης

2.1 - 2.6. Είναι αλήθεια ότι η δυνατότητα συγκέντρω¬
σης τόκων από καταθέσεις χωριστά από το γενικό
προϋπολογισμό της δικαιούχου χώρας καθιστά το
άνοιγμα ενός λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
εκτός από την κεντρική τράπεζα ελκυστική σε πολλές
περιπτώσεις. Το αναθεωρημένο κείμενο των γενικών
όρων (που προαναφέρεται στον πρόλογο) προβλέπει τη
δυνατότητα αυτή.

Τροφοδότηση του λογαριασμού κεφαλαίων
υποκατάστασης

2.7-2.17. Η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχτεί ότι
υπάρχει μια «ασυγκράτητη τόση » (σημείο 2.1 1) για τη
δωρεά ή την σε χαμηλές τιμές διανομή λόγω της
έλλειψης αγοραστικής δύναμης. Μόνο σε περίπτωση
που αλλάζουν οι συνθήκες σε μια δικαιούχο χώρα ιδίως
όταν προκύπτει ανάγκη παροχής επείγουσας βοήθειας,
είναι λογικό να προβλέπεται η δυνατότητα, με κοινή
συμφωνία, δωρεάν διανομής της βοήθειας που αρχικά
προοριζόταν για πώληση. Στην περίπτωση της Μαυρι¬
τανίας η συμφωνία αυτή υπήρξε για τη μεταφορά της
βοήθειας του 1983 και 1985 σε σιτηρά για να ανιμετωπι-
στούν οι ανάγκες των θυμάτων από την ξηρασία. Ένα
μέρος από τη χορήγηση σιτηρών του 1984 που
προοριζόταν για πώληση χρησιμοποιήθηκε πράγματι
για δωρεάν διανομή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της
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πολιτικής αστάθειας που κατέληξε στο πραξικόπημα
του Δεκεμβρίου του 1984. Ο έλεγχος των κεφαλαίων
υποκατάστασης στην Αγκόλα πριν υπογράψει η χώρα
αυτή τη σύμβαση Λομέ το 1985 ήταν πολύ δυσκολότε¬
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συνολική αξία των πωλήσεων που θα διατεθεί στα
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Η κατάσταση αυτή οδήγησε την Επιτροπή όταν
αναθεωρούσε τους γενικούς όρους της επίσημης
επιστολής, στα ίδια σχεδόν συμπεράσματα με τα
συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι λογι¬
κό ως αρχή να αποδίδεται στα κεφάλαια υποκατάστα¬
ση? Ή χρηματική αξία της χορηγούμενης δωρεάς,
δηλαδή η πραγματική Fob, Cif ή ελεύθερο στον τόπο
προορισμού (ανάλογα με τους όρους χορήγησης της
βοήθειας) η οποία αντιπροσωπεύει το όφελος για το
ισοζύγιο πληρωμών στης δικαιούχου χώρας. Η προσέγ¬
γιση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σαφής και ότι
την συμμερίζονται και άλλοι δωρητές.

Φαίνεται ότι το Συνέδριο δέχεται (σημείο 2.17) την
αρχή ότι η τιμή που υιοθετείται για τον υπολογισμό του
ποσού των κεφαλαίων υποκατάστασης είναι δυνατόν να
είναι πράγματι διαφορετική από την πραγματική τιμή
πώλησης (αν και πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρέπει να
επιφέρει διαταραχή στην τοπική παραγωγή). Αυτό
βρίσκεται σε συμφωνία με τη γνώμη της Επιτροπής, ότι
η τιμή αυτή πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία^της
χορηγούμενης ποσότητας, ενώ η πραγματική . τιμή
πώλησης σχετίζεται κυρίως με την επισιτιστική πολιτι¬
κή της δικαιούχου χώρας.
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Μπορεί να υπάρξει συμφωνία στο σημείο ότι δεν πρέπει
να επιβάλλονται δασμοί στους προμηθευτές κοινοτικής
επισιτιστικής βοήθειας (σημείο 2.15.α)), εφόσον αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να επιτρέπεται το να συνυπολογί¬
ζονται οι εισαγωγικοί δασμοί στις προσφορές και με
τον τρόπο αυτό να βαρύνουν την Κοινότητα. Είναι
σαφές, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που οι εγχώριες τιμές
είναι υψηλότερες από τις διεθνείς τιμές, η κυβέρνηση
της δικαιούχου χώρας μπορεί να ζητήσει την είσπραξη
δασμού για τη βοήθεια, ώστε να μην διαταραχθούν οι
εγχώριες τιμές. Με τον ίδιο τρόπο που ζητείται από τις
χώρες που εφαρμόζουν πολιτική χαμηλών τιμών στα
τρόφιμα να καλύπτουν το κόστος της επιδότησης από
τους πόρους των κεφαλαίων υποκατάστασης είναι
εξίσου λογικό να επιτρέπεται στις χώρες που εφαρμό¬
ζουν ποκιτική υψηλών τιμών στα τρόφιμα να εισπράτ¬
τουν φόρους και δασμούς στο πλαίσιο της εφαρμογής
αυτής της πολιτικής για την αύξηση των πόρων του
προϋπολογισμού.

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ

ΝΙΓΗΡΑ, ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΚΑΙ
ΑΙΓΥΠΤΟ

Νίγηρ

Χρηματοδότηση του λογαριασμού κεφαλαίων
υποκατάστασης

Η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστασης

2.18-2.24. Το σύστημα της διπλής υπογραφής για
τους λογαριασμούς των κεφαλαίων υποκατάστασηΣ
(σημεία 2. 1 8 και 2. 19) έχει πράγματι πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Εκτός από τα σημεία που αναφέρονται
στην έκθεση υπάρχει επιπλέον το πεονέκτημα ότι η
υπογραφή και από τα δύο μέρη επιτρέπει η διαχείριση
και ο έλεγχος των κεφαλαίων υποκατάστασης να είναι
πιο ευθυγραμμισμένα με τη διαχείριση και τον έλεγχο
των κεφαλαίων του ΕΤΛ.

Για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στην εισαγωγή η
Επιτροπή εμμένει στην άποψη της ότι η χρησιμοποίη¬
ση των κεφαλαίων υποκατάστασης για την αντιμετώπι¬
ση του κόστους διανομής των χορηγήσεων επείγουσας
επισιτιστικής βοήθειας, ή για τη συγχρηματοδότηση
πράξεων επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας, ή για τη
συγχρηματοδότηση πράξεων επισιτιστική πολιτικής
και οργανισμών παρέμβασης (σημείο 2.21-2.23) βρίσκε¬
ται σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους που καθορίζο¬
νται στους κανονισμούς της Κοινότητας. Συμφωνεί,
ωστόσο, με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι πρέπει να
εξασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναεμφανιστούν λειτουργικά
προβλήματα όπως, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες αμελήθηκε η τροφοδότηση του κεφα¬
λαίου κινήσεως.

3.2-3.5. ' Οσον αφορά τη διαπίστωση ότι «Συνολικό
ποσό ύψους 780 εκατ. FCFA (+/- 2,3 εκατ. ECU)
αντιστοιχεί στο ποσό το οποίο το OPVN αναγνωρίζει
ότι οφείλει ακόμα να καταθέσει στον λογαριασμό», το
ποσό αυτό έχει εγγραφεί στο κεφάλαιο του OPVN. Η
απόφαση αυτή αντιστοιχεί στα πρώτα στάδια ενός
σχεδίου αναδιοργάνωσης του γραφείου στο οποίο
συμμετέχει η Κεντρική Τράπεζα (CCCE). Το σχέδιο
αυτό άρχισε το 1985. Τα στοιχεία αυτά στο σύνολο τους
έχουν καθοριστεί και αναμένεται η απόφαση της
κυβέρνησης του Νίγηρα που πρέπει να εκδοθεί μέχρι το
τέλος του 1987.

ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

'Ανοιγμα του L·apao κεφαλαίων υποκατάστασης

3.8. Ο πρώτος λογαριασμός «Κεφάλαια υποκατάστα¬
σης της επισιτιστικής βοήθειας» έχει ανοιχτεί στο
δημόσιο ταμείο: το διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαρια¬
σμό αυτό, δηλαδή 130 196 750 FCFA διατέθηκε για την
αποκατάσταση της λωρίδας κυκλοφορίας μεταξύ των
πόλεων Aribinda Gorom-Gorom Dori, έργο το
τελικό κόστος του οποίου ανήλθε σε 162 041 680FCFA.

Παρακολούθηση των κεφαλαίων υποκατάστασης

Ο λογαριασμός που ανοίχτηκε στο δημόσιο ταμείο
(λογαριασμός CET 30.157) για τη συγκέντρωση των
κεφαλαίων υποκατάστασης της επισιτιστικής βοήθειας
εμφανίζεται πλέον ισοσκελισμένος.

2.25-2.26. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις θέσεις του
Συνεδρίου και οι αναφερόμενες υποδείξεις έχουν ήδη
συνταχθεί για να διαβιβαστούν με την αναθεωρημένη
επίσημη επιστολή.

3.9-3.10. Για κάθε μιά από τις ενέργειες για τις
οποίες χρησιμοποιείται ο λογαριασμός BICIÁ «Κεφά¬
λαια υποκατάστασης της επισιτιστικής βοήθειας»
γίνονται χωριστές λογιστικές καταχωρήσεις που επι¬
τρέπουν τη σωστή παρακολούθηση κάθε μιας από
αυτές.
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2.18-2.24. Το σύστημα της διπλής υπογραφής για
τους λογαριασμούς των κεφαλαίων υποκατάστασηΣ
(σημεία 2. 1 8 και 2. 19) έχει πράγματι πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Εκτός από τα σημεία που αναφέρονται
στην έκθεση υπάρχει επιπλέον το πεονέκτημα ότι η
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ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

'Ανοιγμα του L·apao κεφαλαίων υποκατάστασης

3.8. Ο πρώτος λογαριασμός «Κεφάλαια υποκατάστα¬
σης της επισιτιστικής βοήθειας» έχει ανοιχτεί στο
δημόσιο ταμείο: το διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαρια¬
σμό αυτό, δηλαδή 130 196 750 FCFA διατέθηκε για την
αποκατάσταση της λωρίδας κυκλοφορίας μεταξύ των
πόλεων Aribinda Gorom-Gorom Dori, έργο το
τελικό κόστος του οποίου ανήλθε σε 162 041 680FCFA.

Παρακολούθηση των κεφαλαίων υποκατάστασης

Ο λογαριασμός που ανοίχτηκε στο δημόσιο ταμείο
(λογαριασμός CET 30.157) για τη συγκέντρωση των
κεφαλαίων υποκατάστασης της επισιτιστικής βοήθειας
εμφανίζεται πλέον ισοσκελισμένος.

2.25-2.26. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις θέσεις του
Συνεδρίου και οι αναφερόμενες υποδείξεις έχουν ήδη
συνταχθεί για να διαβιβαστούν με την αναθεωρημένη
επίσημη επιστολή.

3.9-3.10. Για κάθε μιά από τις ενέργειες για τις
οποίες χρησιμοποιείται ο λογαριασμός BICIÁ «Κεφά¬
λαια υποκατάστασης της επισιτιστικής βοήθειας»
γίνονται χωριστές λογιστικές καταχωρήσεις που επι¬
τρέπουν τη σωστή παρακολούθηση κάθε μιας από
αυτές.
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Υα ταμειακά διαθέσιμα που δεν είναι άμεσα αναγκαία
τοποθετούντα σε λογαριασμό επί προθεσμία, γεγονός
που είναι σύμφωνο με τους κανόνες μιας σωστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστασης

3.12 - 3.13. Η ενίσχυση που δόθηκε στον OFNACER
για να συμβάλει στην ξήρανση των διαθέσιμων
σιτηρών στις περιοχές που παρουσιάζουν πλεόνασμα
ώστε να διοχετευτούν προς τις πόλεις και τις περιοχές
που παραουσιάζουν έλλειμμα είναι σύμφωνα με την
αποστολή του οργανισμού αυτού. Η Επιτροπή κρίνει
ότι είναι προτιμότερη η συγκέντρωση πόρων επί τόπου
από τη διανομή της εισαγόμενης βοήθειας.

Όσον αφορά το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού
«Κεφάλαια υποκατάστασης» έχει ήδη αποφασιστεί η
διάθεση του σε σχέδιο ριζοκαλλιέργειας. Λαμβάνοντας
υπόψη την πρόοδο των μελετών, το σχέδιο αυτό πρέπει
να αρχίσει σύντομα. Χρηματοδοτώντας τις περιόδους
αγοράς τα κεφάλαια αυτά επιτρέπεουν τη συγκέντρωση
πόρων σε τοπικό επίπεδο και συμβάλλουν στο να
αποφευχθούν οι υπερβολικές εισαγωγές. Διεξάγεται
σήμερα μελέτη για σχέδιο ριζοκαλλιέργειας(Οοπιοε),
που θα συμβάλει στην απορρόφηση του υπόλοιπου των
κεφαλαίων υποκατάστασης.

Αίγυπτος

3.15. Χάρη στις προσπάθειες της αντιπροσωπείας της
Επιτροπής στο Κάϊρο, οι αιγυπτιακές αρχές δέχτηκαν
τελικά, από το 1987 να καταθέτουν τα κεφάλαια
υποκατάσταστης εντός έξι μηνών από την παραλαβή
της βοήθειας, σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου
Γεωργίας (λογαριασμός που απαιτεί το σύστημα της
διπλής υπογραφής, συμπεριλαμβανομένης της υπογρα¬
φής του αρχηγού της αντιπροσωπείας). Επίσης, η
αντιπροσωπεία θα έχει έδρα την επιτροπή που θα

καθορίζει τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων αυτών. Το
Ελεγκτικό Συνέδριο εξάλλου κάνει αναφορά στο
σημείο αυτό στην παράγραφο 3.21.

3.16. Οι ειδικοί όροι για την επισιτιστική βοήθεια του
προγράμματος 1987, που είναι πιό περιοριστικοί σε
σύγκριση με το παρελθόν έχουν γίνει αποδεκτοί από τις
αιγυπτιακές αρχές. Οι όροι αυτοί προβλέπουν επίσης
ότι η βάση υπολογισμού για τα κεφάλαια υποκατάστα¬
σης θα ευθυγραμμίζεται προοδευτικά, από το 1987 έως
το 1990, στις διεθνείς τιμές των χορηγούμενων προϊό¬
ντων.

3.17. Παρά την έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων
που χορηγούν οι αιγυπτιακές αρχές, έχουν χρηματοδο¬
τηθεί με κεφάλαια υποκατάστασης ορισμένα έργα στον
γεωργικό τομέα. Ακόμα και αν από λογιστική άποψη οι
χρεώσεις του ειδικού λογαριασμού φαίνεται να αποτε¬
λούν απλή σειρά εγγραφών ανάμεσα στις διάφορες
θέσεις του προϋπολογισμού των σχετικών αιγυπτιακών
υπουγείων, φαίνεται σημαντικό ότι, με την αύξηση των
διαθέσιμων πόρων του προϋπολογισμού, στάθηκε
δυνατό να χρηματοδοτηθούν έργα που συμβάλλουν
στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα στην Αίγυπτο.
Ασφαλώς δεν ισχύει το ίδιο για ενέργεια/έργα που
χρηματοδοτούνται με χρηματοδοτικά πρωτόκολλα
όπου η Επιτροπή ασκεί άμεσο έλεγχο της διαχείρισης
των κεφαλαίων.

3.19. Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι νέες διαδικασίες που
έχουν συμφωνηθεί με τις αιτυπτιακές αρχές να
αφαιρεθεί σαπό το Υπουργείο Οικονομικών το τραπεζι¬
κό δίκτυο Kat να καθιερωθεί η διπλή υμογραφή στον
ειδικό λογαριασμό, θα συμβάλλουν στην ταχύτερη και
καλύτερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων υποκατάστα¬
σης καθώς και στην ικανοποιητική εφαρμογή των
αναπτυξιακών σχεδίων ή προγραμμάτων που χρηματο¬
δοτούνται με τα ίδια κεφάλαια.

Η Επιτροπή και η αντιπροσωπεία, πιο συγκεκριμένα, θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της
λειτουργίας των κεφαλαίων υποκατάστασης που αντι¬
στοιχούν στη βοήθεια που έχει χορηγηθεί τα τελευταία
έτη.
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Όπως και οι προηγούμενες εκθέσεις, έτσι και η παρούσα έκθεση για την κατάσταση και την εξέλιξη
των περιφερειών της Κοινότητας έχει στόχο να δώσει μια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των
διαφορών ανάμεσα στις περιφέρειες της Κοινότητας και των χαρακτηριστικών τους. Αντίθετα, δεν
αποσκοπεί ούτε είναι σε δέση να δώσει λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης κάθε περιφέρειας. Το
έργο αυτό ανήκει στα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.
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1986. Για πρώτη φορά η κατάσταση των περιφερειών και οι διαφορές μεταξύ τους περιγράφονται
στα πλαίσια της διευρυμένης Κοινότητας,

την έγκριση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης που ενσωματώνει την περιφερειακή πολιτική της
Κοινότητας στο σύνολο των κοινοτικών συνθηκών και της αναθέτει το καθήκον να βοηθήσει
στην υλοποίηση της σύγκλισης και της συνοχής στην Κοινότητα.
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Όπως και οι προηγούμενες εκθέσεις, έτσι και η παρούσα έκθεση για την κατάσταση και την εξέλιξη
των περιφερειών της Κοινότητας έχει στόχο να δώσει μια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των
διαφορών ανάμεσα στις περιφέρειες της Κοινότητας και των χαρακτηριστικών τους. Αντίθετα, δεν
αποσκοπεί ούτε είναι σε δέση να δώσει λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης κάθε περιφέρειας. Το
έργο αυτό ανήκει στα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.

Το περιεχόμενο και η μορφή της έκθεσης επηρεάσθηκαν από δύο γεγονότα:

τη διεύρυνση της Κοινότητας με την εισδοχή της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στις αρχές του
1986. Για πρώτη φορά η κατάσταση των περιφερειών και οι διαφορές μεταξύ τους περιγράφονται
στα πλαίσια της διευρυμένης Κοινότητας,

την έγκριση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης που ενσωματώνει την περιφερειακή πολιτική της
Κοινότητας στο σύνολο των κοινοτικών συνθηκών και της αναθέτει το καθήκον να βοηθήσει
στην υλοποίηση της σύγκλισης και της συνοχής στην Κοινότητα.
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