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0 καταναλωτής 
δεν προστατεύεται 

με... ευχολόγιο
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΊΌΝΤΟΝ

ΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ κρέτ 
ας πού περιέχει ορμό
ν ες  είναι τό τελευταίο 
επεισόδιο της σειράς μέ 
τόν τίτλο «προστασία 
τού καταναλωτή». Πα- 
λαιότερα επεισόδια αφο
ρούσαν τά εμφιαλωμένα 
νερά μέ μικρόβια, τή 
γαλακτόσκονη γιά ζωο
τροφές σέ τρόφιμα καί 
τά ακάθαρτα παγωτά. 
Κάθε αποκάλυψη είχε 
προκαλέσει κύμα αγα
νάκτησης. Η διαβεβαίω
ση τών αρμοδίων ότι ό
λα «έχουν καλώς» σή
μα ινε τό τέλος τού συ
ναγερμού. Τήν έντονη 
ανησυχία ακολουθούσε 
ο εφησυχασμός. ’ Ολοι 
πιστεύουν, ότι κράτος 
καί παραγωγοί εξασφα
λίζουν τελικά τά συμφέ
ροντα τού κοινού.

Γιατί όμως μόλις «τακτο
ποιούμε» τά εμφιαλωμένα νε
ρά παρουσιάζουν πρόβλημα τά 
μοσχάρια; Φταίνε μόνο οι α
συνείδητοι παραγωγοί ή φταίει 
τό κράτος πού δέν έχει προ· 
βλέψει τούς απαραίτητους ε
λέγχους;; Προβλήματα δέν θά 
έπρεπε νά υπάρχουν. Στην 
Ελλάδα οι αρμόδιοι μάς δια- 
βεβαιώνουν ότι η νομοθεσία 
μας είναι από τίς πιό σύγχρο
νες. Στίς χώρες τής ΕΟΚ, 
όπου πρωτσπαρουσιάστηχε τό 
πρόβλημα τών μοσχαριών, ι
σχύει πληθώρα κανονισμών, υ
πάρχει επίσημη καταναλωτική 
πολιτική, πραγματοποιούνται 
συσκέψεις τού Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου γιά τόν καταναλω
τή καί «η Ευρώπη τών καταναι 
λωτών- αποτελεί επίσημο σύν
θημα.

Τό πρόβλημα τής προστα
σίας τού καταναλωτή δέν εί
ναι καινούργιο. Οι οικονομολό
γοι έχουν εδώ καί πολύ καιρό 
ασχοληθεί νά τό τοποθετήσουν 
«σωστά» καί νά τό λύσουν. 
Σύμφωνα μέ τή φιλελεύθερη 
οικονομική θεωρία αποφασιστι
κό χαρακτηριστικό τής οικονο
μίας τής αγοράς είναι η κα
τεύθυνση τής οικονομικής δρα 
στηριότητας από τόν κατανα-
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λωτή. Μιά πού στήν αγορά 
μπορούν νά επιζήσουν μόνο ε
κείνες οι επιχειρήσεις τών ο
ποίων τά προϊόντα ανταποκρί- 
νοντοι στή ζήτηση, οι παραγω
γοί προσαρμόζουν τήν προσφο
ρά τους πρός τίς επιθυμίες 
τών καταναλωτών. Μέ τόν 
τρόπο αυτό οι καθημερινές 
αποφάσεις τής ανοργάνωτης 
μάζας τών καταναλωτών, πού 
δέν έχουν κάν τήν πρόθεση 
νά επηρεάσουν τήν παραγωγή, 
είναι καθοριστικές γιά τίς επι
διώξεις τών επιχειρηματιών. 
Ο ανταγωνισμός εγγυάται τήν 
κάλυψη τών αναγκών καί τήν 
ποιότητα τών προσφερομένων 
αγαθών. Ο καταναλωτής είναι 
γιά τούτο «ηγεμών τής οικονο
μίας». Η ηγεμονική του θέση 
καί η ελευθερία του νά επιλέ
γει εκείνο πού επιθυμεί (ελευ 
θεριά τής κατανάλωσης) απο
τελούν βασικούς όρους τού 
οικονομικού συστήματος. Μετά. 
Εύ τών επιχειρηματιών καί 
τών καταναλωτών δέν υπάρ
χει αντίθεση. Οι επιχειρηματί
ες παραγωγοί ενεργούν ώς 
«εκπρόσωποι τού συμφέροντος 
τών καταναλωτών», ως «υπη
ρέτες τών πελατών τουςι».

Η θεωρία αυτή πάσχει κυ
ρίως σέ δύο σημεία:

Η υπόθεση ότι ο αντα
γωνισμός εγγυάται τήν κα
λύτερη δυνατή ηροοφορά 
δέν αληθεύει παρά μερικά. 
Η ολιγοπωλιακή οργάνωση 
τής οικονομίας καί η μετα
βολή ατούς όρους διάθε

σης τών προϊόντων έχουν 
αλλάξει οέ πολλούς τομείς 
τόν τρόπο λειτουργίας τού 
ανταγωνισμού. Ρι επιχει
ρηματίες επιδιώκουν τήν 
αύξηση τού κέρδους τους 
μέ εντατικότερη εκμετάλ
λευση τών αγοραστών. 
Συνεργάζονται καί δέν αν
ταγωνίζονται σ' αυτό τό 
σημείο. Κοινά χαρακτηρι
στικά τής δραοτηριάτητάς 
τους είναι η διαφήμιση, η 
αξιοποίηση τής σύγχρονης 
τεχνολογίας στην παραγω
γή, η συστηματική οργάνω 
ση τής εμπορίας τών προ
ϊόντων.

Στον ανταγωνισμό επικρα
τεί εκείνος πού πραγματοποιεί 
τά μεγαλύτερα κέρδη. Ο παρα
γωγός προϊόντος θά προσέξει 
τά συμφέροντα τών κατανα
λωτών μόνον εφ' όσον εξαοφα 
λίζει μ' αυτόν τόν τρόπο με
γαλύτερο κέρδος, καί θ’ αγνο
ήσει τίς επιθυμίες τους όταν 
συνεπάγονται μειωμένα κέρδη. 
Ο παραγωγός θά αναμίξει στίς 
ζωικές τροφές βιταμίνες, αντι
βιοτικά καί ορμόνες γιά νά πε
τύχε* γρήγορη ανάπτυξη, γρή
γορη πάχυνση, βραχύτερο χρό
νο θηλασμού καί περιορισμό 
τών κινδύνων από αρρώστι 
ες. Η μέθοδος αυτή τού εγ 
γυάται ότι μέ τρία κιλά ζωο 
τροφές θά παραγάγει ένα κιλό 
κρέας. Ά ν  δέν χρησιμοποιή
σει καθόλου χημικά μέσα, θέ 
αναγκαστεί γά καταναλώσε 
πέντε κιλά ζωοτροφές γιά ένα 
κιλό κρέας. Η πέστροφα μέ 
«χημική» βοήθεια φτάνει τά 
250 γραμμάρια σέ τρεις μήνες 
ενώ χωρίς βοήθεια χρειάζεται 
τόν διπλάσιο περίπου χρόνο- 
Η «χημική» βοήθεια μειώνει τό 
κόστος καί αυξάνει τό κέρ
δος, όπως τό θέλουν οι κα
νόνες τού συστήματος. Η «κα 
θαρή» παραγωγή αυξάνει τό 
κόστος καί εξαφανίζει τό κέρ
δος. Ο παραγωγός πού θά εν
διαφερθεί γιά τήν ποιότητα 
καί μόνο θά είναι πιό ακριβός 
καί δέν θά επιζήσει. Ο αντα
γωνισμός αντί νά τόν αντα
μείψει θά τόν τιμωρήσει. Ο αν
ταγωνισμός αντί νά μειώνει 
τούς επικίνδυνους για τόν κα
ταναλωτή πειραματισμούς τούς 
προωθεί.



Ο καταναλωτής έρμαιο της διαφήμιβης
Οι θεωρητικοί τού συστήμα

τος πρεσβεύουν, ότι γιό γά α
ποφευχθούν τέτοια φαινόμενα 
χρειάζεται πληροφόρηση τού 
κοταναλωτή. Πολλοί νόμοι 
προβλέπουν γι’ αυτό τόν κατα- 
τοπιομό τού καταναλωτή γιό τό 
περ>εχόμενο ενός προϊόντος. 
Οι πληροφορίες πού δίνονται 
συνίστανται όμως σέ παράθε
ση στοιχείων, είναι «ουδέτε· 
ρες». Η ετικέττα στό δοχείο 

' τής μαρμέλαδας αναφέρει χω- 
1 ρίς κανένα σχόλιο ότι η μσρ- 

μελάδα περιέχει ταρταρικό ο
ξύ- Η παροχή ουδετέρων πλη
ροφοριών δέν αρκεί γιό νά 
πάρει ο καταναλωτής αποφά
σεις. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι 
πού ξέρουν ποιες είναι οι ι
διότητες πού έχει τό ταρταί 
ρικό οξύ κι όν πρέπει νά α
γοράσουν ή όχι τό προϊόν.

Τό βασικό ερώτημα πού α
πασχολεί τόν καταναλωτή εί
ναι, άν τό προϊόν είναι χρή
σιμο κσί αέ ποιο βαθμό. Γιά 
νό τό απαντήσει ο ίδιος χρει
άζεται αξιολογήσεις, καθοδή- 
γηση. Καθοδηγήσεις δέν δίνον
ται όμως από τό κράτος γιατί 
θά αποτελούσαν αντίθετη με 
τό οικονομικό σύστημο κρατι
κή παρέμβαση, εύνοια σέ ό
φελος ορισμένων επιχειρήσε
ων καί εχθρική πράξη σέ βά
ρος άλλων. Ο καταναλωτής μέ- 
νει έτσι έρμαιο τής εμπορικής 
διαφήμισης, τής πληροφόρησης 
πού τού δίνουν οι παραγωγοί, 
τώγ απατηλών εντυπώσεων 
πού σκόπιμα δημιουργούνται 
καί τής άγνοιάς του.

Τά επεισόδια όπως η χρήση 
ορμονών γιά τήν πάχυνση τών 
μοσχαριών αποτελούν κατά 
τούς θεωρητικούς τού συστή
ματος εξαιρέσεις. Μπορούν νά 
καταπολεμηθούν μέ τήν κα
τάλληλη νομοθεσία, όπως εί
ναι οι διατάξεις γιά τή νοθεία 
τροφίμων ή οι αγορανομικές 
διατάξεις. Οι προστατευτικές 
γιά τόν καταναλωτή νομικές

διατάξεις έχουν τόν χαρακτή
ρα εμπειρικής αντίδρασης, έρ
χονται εκ τών υστέρων αφού 
παρουσιασθεί κάποιο πρόβλη
μα, είναι κατά περίπτωση άμυ
να. Η απαγόρευση τής χρήσης 
τών ορμονών στίς Ζωοτροφές, 
αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κι 
όλας χρόνια, σταματά ένα κα
κό, πού θάπρεπε νάχει προλη- 
φθεί.

Η απαγόρευση τής διάθεσης 
αγροτικών προϊόντων μέ κα
τάλοιπα γεωργικών φαρμάκων 
δέν αίρει τήν πίεση γιά με
γαλύτερο κέρδος πού πρσκα- 
λεί τή συνεχή ροή ακαταλλή
λων τροφίμων πρός τήν αγο" 
ρά. Η τιμωρία όσων προκόλε- 
σαν τερστογενέσεις μέ ακα
τάλληλα φάρμσκα, όπως η θα
λιδομίδη, δέν εξαφανίΖει τήν 
δυστυχίο τών θυμάτων τους. 
Οι απαγορεύσεις καί οι εκ 
τών υστέρων έλεγχοι δέν α·πο 
τελούν ένα νέο πλαίσιο πού 
εξασφαλίζει τήν εξισορρόπηση 
τών συμφερόντων παραγωγού 
καί κοταναλωτή κι όλας στό 
στάδιο τής παραγωγής, δέν με 
ταβάλλουν τόν τρόπο λειτουρ
γίας τού συστήματος. Ο πα
ραγωγός εξακολουθεί νά είναι 
υποχρεωμένος νά πραγματο
ποιεί τό μεγαλύτερο δυνατό 
κέρδος, νά εργάΖετοι όρο σέ 
βάρος τών καταναλωτών.

0 καταναλωτής δέν παί
ζει στήν αγορά τόν καθο
ριστικό ρόλο, πού τού ανα
θέτει π φιλελεύθερη οικο
νομική θεωρία. Δεν είναι 
άρχοντας αλλά υπηρέτης. 
Δέν καθορίζει τήν πορεία 
τής οικονομικής δραστη
ριότητας, αλλά τήν υφϊατα 
ται. Προκύπτει γιά τούτο η 
αναγκαιότητα ελέγχου τής 
απόλυτης εξουσίας τού πα
ραγωγού επί τώγ όρων πα
ραγωγής,

Ο έλεγχος τών παραγωγών 
ετπδιώχθηκε στίς αναπτυγμένες 
οικονομίες μέ τρεις τρόπους: 
ατιά τούς ίδιους τούς παραγω'

γούς, τούς καταναλωτές ή τό 
κράτος.

Προσπάθειες εθελουσίου ε
λέγχου εκ μέρους τών ιδίων 
τών παραγωγών έχουν γίνει 
οέ πολλές προηγμένες καπιτα
λιστικές χώρες μέσω αυτομά
των οργανισμών ή διαιτητικών 
επιτροπών. Οι προσπάθειες ό
μως τούτες, όπως δείχνουν τά 
πολλαπλά παραδείγματα στή 
Δυτική Ευρώπη, δέν είναι σέ 
θέση νά βελτιώσουν τήν κατά
σταση. Οι οργανισμοί τών πα
ραγωγών επεμβαίνουν μόνο σέ 
κραυγαλέες περιπτώσεις, τίς 
παρουσιάζουν σάν εξαιρέσεις 
καί κατά γενικό κανόνα επι· 
κροτούν τήν υπάρχουσα κατά
σταση. ' Ετσι αντί νά ελέγχουν 
ουσιαστικά δικαιολογούν καί 
καλύπτουν τήν κατάσταση πού 
θά έπρεπε γά ρυθμίσουν.

Οργανώσεις καταναλωτών 
πρωτοδημιουργήθηκαν στίς Η
νωμένες Πολιτείες τής Αμε
ρικής τό 1927. Μετά τό δεύ 
τερο παγκόσμιο πόλεμο συστή- 
θηκσν κσί στίς περισσότερες 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Η ε
πιτυχία τώγ οργανώσεων ήταν 
κσί είναι σχετικά περιορισμέ- 
νη. Ο αριθμός τών μελών τους 
παραμένει μικρός οέ σύγκριση 
μέ τό σύνολο τού πληθυσμού. 
Τά μέλη ανήκουν στή μέση 
αστική τάξη καί δρούγ σχεδόν 
αποκλειστικά στό κοινωνικό 
τούτο στρώμα. Οι οργανώσεις 
καταναλωτών αποδέχονται τή 
θέση, ότι η βελτίωση τής θέ
σης τού καταναλωτή είναι απο 
τέλεσμα καλύτερης πληροφόρη 
σής του. Γιά τούτο ασχολούν
ται κυρίως μέ τή δημοσίευση 
ερευνών τής αγοράς κοί σή 
σύγκριση διαφόρων προϊόν
των. Η δραστηριότητα τους σν 
καί μπορεί νά βρηθήσει σημαν
τικό στήν αύξηση τής διαφά
νειας τής αγοράς καί στον έν- 
τοπισμό χτυπητών περιπτώσε
ων εκμεταλλεύσεωσ δέν περιο
ρίζει τήν μονόπλευρη εξουσία 
τώγ παραγωγών.

Πως πρέπει να γίνεται ο έΑεγχος
Στή Σουηδία γιά τούτο, α

φού προσπάθησαν επί τριάντα 
χρόνια νά επιτύχουν μέ τή 
βοήθεια οργανώσεων τών κα- 
τανολωτών τήν εξισορρόπηση, 
τών αντιτιθεμένων συμφερόν
των χωρά αποτέλεσμα, ίδρυ
σαν ειδική κρατική υπηρεσία 
μέ σκοπό τή βελτίωση τής 
θέσης τών καταναλωτών. Η υ
πηρεσία τούτη έχει εκτεταμέ
να δικαιώματα ιδίως στόν το
μέα τού ελέγχου τών διαφημί
σεων καί τών εντόπων συμβά
σεων. Ειδικός κρατικός οργα
νισμός επιφορτισμένος μέ τόν 
έλεγχο τής διαφήμισης υπάρ
χει καί στίς Ηνωμένες Πολι
τείες τής Αμερικής από τό 
1912.

'Ομως η έκταση πού πήρε 
η διαφήμιση καί η χειραγώ
γηση τής κοινής γνώμης στίς 
ΗΠΑ δείχνουν ότι ο οργανι
σμός τούτος απέτυχε νό εκ
πληρώσει τό σκοπό του. Η δρα
στηριότητα κρατικών οργανι
σμών ελέγχου υπόκειται ατούς 
περιορισμούς τής όλης διοικη
τικής μηχανής. Η διοίκηση υ
ποτάσσεται στίς επιταγές τού 
πολιτικού καί κοινωνικού συ
στήματος. Η δραστηριότητα 
της αναπτύσσεται ατό πλαίσιο 
πού θέτουν τό διάφορα οργα
νωμένα συμφέροντα.

0 έλεγχος τού κράτους 
δέν εξασφαλίζει μόνο τήν 
παρακολούθηση τών ελεγ
χόμενων σλλό καί τήν κα
θοδήγηση τού όλου προβλή 
ματος. Μέ επιλογή των θε
μάτων, αποκλεισμό τών 
προβλημάτων, στά οποία 
αντιθέσεις δέν επιδέχον
ται συμβιβασμούς, μέ θε
σμοποίηση διαδικασιών πού 
απαιτούν τό σύμφωνο τών 
ελεγχόμενων γιά οποιαδή
ποτε μεταβολή, ο κρατικός 
έλεγχος ισχυροποιεί τά ό
λο σύστημα καί αναβάλλει 
τήν ουσιαστική λύση τού 
προβλήματος. Η κρατική 
παρέμβαση δέν είναι επο
μένως πανάκεια.

Γιά νά επιτευχθεί η προστα
σία τού καταναλωτή πρέπει νά 
επηρεασθούν οι προϋποθέσεις 
τής παραγωγής καί τής διανο
μής τών αγαθών. Η τεχνική ε
ξέλιξη θά αυξάνει συνεχώς τίς 
δυνατότητες παραπλόνηοης, 
εξαπάτησης καί κατάχρησης 
τής εξουσίας τών παραγωγών. 
Απέναντι ατούς συνεχώς πολ- 
λαπλασιαΖόμενους κινδύνους 
μιά τακτική πού θά έχει ώς 
μοναδικό οτόχο τή διόρθωοη 
τών δυσάρεστων συνεπειών 
τού μηχανισμού τής αγοράς, 
τήν καταπολέμηση τών κατα
χτήσεων, θά μένει χωρίς απο
τέλεσμα. Τό σύστημα θα γεν

νά συνεχώς νέα προβλήματα.
Τό φιλελεύθερο σχήμα δίνει 

οτή σχέση παραγωγών (κατό
χων τών μέσων παραγωνήςΐ 
και καταναλωτών τήν μορφή 
μιάς απλής σχέσης αντα/\Λα- 
γής. Συγκαλύπτει μ’ αυτό τόν 
τρόπο τήν πρωτοβουλία καί 
ευθύνη τού παραγωγού γιά τό 
εμπόρευμα πού παράγει. Γιό 
νά επιτευχθεί η προστασία τών 
καταναλωτών χρειάζονται μέ
τρα πού θά περιορίσουν τήν 
αυτονομία τών παραγωγών. 
Χρειάζονται διαδικασίες πού 
θά εγγυώνται ότι οι σημαντι
κές γιά τό κοινωνικό ούνολο 
αποφάσεις θά παίρνονται αφού 
στσθμισθούν καί τά δεδομένα 
πού είναι οπό κοινωνική πλευ 
ρά σημαντικά. Η προστασία 
τού καταναλωτή δέν είναι μόνο 
θέμα αστυνόμευσης τής οικο
νομίας. Είναι πρόβλημα από τό 
οποίο πρέπει νά προκόψουν λύ
σεις γιά μιά διαφορετική δια
μόρφωση τής κοινωνίας. Η λύ
ση επόμενα βρίσκεται σέ άλ
λες μορφές οργάνωσης τής 
παραγωγής, σέ εξεύρεση μορ
φών πού δίνουν τή δυνατότη
τα ατούς ίδιους τούς ενδιαφε
ρομένους νό συναποφασίζουν 
γιό τόν τρόπο παραγωγής καί 
τήν ποιότητα τών προϊόντων.



Τά μ ο σ χά ρ ια καί τδ σύστημα

Του Κώστα Σημίτη

Τδ μοσχαρίσιο κρέας πού περιέχει ορμόνες είναι τδ τελευ
ταίο έπεισδδιο της σειράς μέ τδν τίτλο "προστασία του κατα
ναλωτή". Παλαιότερα έπεισδδια αφορούσαν τά έμφιαλωμένα νερά 
μέ μικρόβια, τή γαλακτόσκονη γιά ζωοτροςοές σέ τρόφιμα καί 
τά ακάθαρτα παγωτά. Κάθε αποκάλυψη είχε προκαλέσει κύμα 
αγανάκτησης. 'Η διαβεβαίωση των αρμοδίων δτι δλα "έχουν 
καλώς" σήμαινε τδ τέλος του συναγερμού. Την έντονη ανησυ
χία ακολουθούσε ό εφησυχασμός. Κράτος καί παραγωγοί πιστεύ
ουν δλοι, έξασφαλίζουν τελικά τά συμφέροντα τού κοινού.
Γιατί δμως μόλις "τακτοποιούμε" τά έμφιαλωμένα νερά παρου
σιάζουν πρόβλημα τά μοσχάριαί Φταίνε μόνο οί ασυνείδητοι 
παραγωγοί ή φταίει τό κράτος πού δέν έχει προβλέψει τούς 
απαραίτητους έλέγχουςί Προβλήματα δέν θά έπρεπε νά υπάρχουν. 
Στην Ελλάδα οί αρμόδιοι μας διαβεβαιώνουν δτι ή νομοθεσία 
μας ε ζ ν α ιάπό τίς πιό σύγχρονες. Στίς χώρες τής ΕΟΚ, δπου 
πρωτοπαρουσιάστηκε τό πρόβλημα τών μοοχαριών, ισχύει πληθώ
ρα κανονισμών, υπάρχει έπίσημη καταναλωτική πολιτική, πραγμα· 
ποποιούνται συσκέψεις τού Εύρωιίαικού Κοινοβουλίου γιά τόν 
καταναλωτή καί "ή Ευρώπη τών Καταναλωτών" αποτελεί έπίσημο 
σύνθημα.

Τδ πρόβλημα τής προστασίας τού καταναλωτή δέν είναι 
καινούργιο. Οί οίκονομολόγοι έχουν εδώ καί πολύ καιρό ασχο
ληθεί νά τδ τοποθετήσουν "σωστά" καί νά τό λύσουν. Σύμφωνα 
μέ τή φιλελεύθερη οικονομική θεωρία αποφασιστικό χσρακτήρχ- 
στικδ τής οικονομίας τής άγορας είναι ή κατεύθυνση τής οικο
νομικής δραστηριότητας άπό τόν καταναλωτή. Μιά πού στήν α
γορά μπορούν νά έπιζήσουν μόνο έκεΐνες οί έπιχειρήσεις τών 
οποίων τά προϊόντα άνταποκρίνονται στή ζήτηση οί παραγωγοί 
προσαρμόζουν τήν προσφορά τους πρός τίς έπιθυμίες τών κατα
ναλωτών. Μέ τόν τρόπο αύτό οί καθημερινές αποφάσεις τής 
ανοργάνωτης μάζας τών καταναλωτών, πού δέν έχουν καν τήν 
πρόθεση νά έπηρεάσουν τήν παραγωγή, είναι καθοριστικές γιά 
τίς έπιδιώζεις τών έπιχειρηματιών. Ό  ανταγωνισμός έγγυαται



την κάλυφη των αναγκών καί την ποιότητα των προσφερομένων 
αγαθών. ‘0 καταναλωτής είναι γιά τούτο "ήγεμών τής οίκονο
μ ίας". Ή  ηγεμονική του θέση καί ή ελευθερία του νά έπιλέ- 
γει έκεΐνο πού έπιθυμεΤ (έλευθερία τής κατανάλωσης) αποτε
λούν βασικούς όρους του οίκονομικου συστήματος. Μεταξύ των 
έπιχειρηματιώυ καί των καταναλωτών δεν υπάρχει αντίθεση.
Οι έπιχειρηματίες-παραγωγοί έυεργουν ώς "έκπρόσωποι του 
συμοέροντος των καταναλωτών”, ώς"ύπηρέτες των πελατών τους”. 
*Η θεωρία αύτή πάσχει κυρίως σε δύο σημεία :

*Η υπόθεση ότι ό ανταγωνισμός έγγυαται τήν καλύτερη 
δυνατή προσφορά δεν αληθεύει παρά μερικά. 'Π όλιγοπωλιακή 
όργάνωση τής οικονομίας καί ή μεταβολή στους όρους διάθεσης 
των προϊόντων έχουν αλλάξει σέ πολλούς τομείς τόν τρόπου 
λειτουργίας του ανταγωνισμού. Οι έπιχειρηματίες έπιδιώκουν 
τήν αύξηση του κέρδους τους μέ έντατικώτερη έκμετάλλευση 
των άγοραστων. Συνεργάζονται καί δέυ ανταγωνίζονται σ*αύτδ 
τό σημείο. Κοινά χαρακτηριστικά τής δραστηριότητάς τους 
είναι ή διαφήμιση, ή αξιοποίηση τής σύγχρονης τεχνολογίας 
στήν παραγωγή ή συστηματική όργάνωση τής έμπορίας των 
προϊόντων.

Στδν ανταγωνισμό έπικρατεί έκεινος πού πραγματοποιεί 
τά μεγαλύτερα κέρδη. *0 παραγωγός προϊόντος θά προσέξει τά 
συμφέροντα των καταναλωτών μόνο έφ*6σου έξασφαλίζει μ ’αύτδυ 
τόν τρόπο μεγαλύτερο κέρδος, καί Θ’άγυοήσει -ΐίς έπιθυμίες 
τους όταν συνεπάγονται μειωμένα κέρδη. ‘0 παραγωγός θά 
άυαμίξει στίς ζωικές τροφές βιταμίνες, αντιβιοτικά καί 
ορμόνες γιά νά πετύχει γρήγορη άυάπτυξη, γρήγορη πάχυνση, 
βραχύτερο χρόνο θηλασμού καί περιορισμό των κινδύνων από 
άρρωστειες. *Κ μέθοδος αύτή του έγγυαται ότι μέ τρία κιλά 
ζωοτροφές θά παραγάγει ένα κιλό κρέας. "Αν δέν χρησιμοποιή
σει καθόλου χημικά μέσα, θά αναγκαστεί νά καταναλωθεί πέντε 
κιλά ζωοτροφές γιά ενα κιλό κρέας. 'Η πέστροφα ”μέ χημική" 
βοήθεια φτάνει τά 250 γραμμάρια σέ τρεις μήνες ένώ χωρίς 
βοήθεια χρειάζεται τόν διπλάσιο περίπου χρόνο. *Η "χημική" 
βοήθεια μειώνει τό κόστος καί αύξάνει τό κέρδος, όπως τό θέ
λουν οί κανόνες {εοϋ συστήματος. *Η "καθαρή" παραγωγή αύξάνει



τό κόστος καί έξαφανίζει τό κέρδος. *0 πο;ραγωγός που 0ά 
ένδιαφερθεΐ γιά τήυ ποιότητα καί μόνο θά είναι πιό ακριβός 
καί δεν 6ά έπιΓήσει. *0 ανταγωνισμός αντί νά τδν ανταμεί
ψει θά τδν τιμωρήσει. *0 ανταγωνισμός αντί νά μειώνει τούς 
έπικίνδυνους γιά τόν καταναλωτή πειραματισμούς τούς προωθεί.

Οί θεωρητικοί του συστήματος πρεσβεύουν, δτι γιά νά 
αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα χρειάζεται πληροφόρηση του κα
ταναλωτή. Πολλοί νόμοι προβλέπουν γι’αύτό τόν κατατοπισμό 
του καταναλωτή γιά τό περιεχόμενο ενός προϊόντος. Οί πληρο
φορίες πού δίνονται συνίστανται όμως σέ παράθεση στοιχείων, 
είναι "ούδέτερες”. 'Η έτικέττα στδ δοχείο τής μαρμέλαδας 
άναφέρει χωρίς κανένα σχόλιο ότι ή μαρμελάδα περιέχει ταρτα- 
ρικό όξύ. '11 παροχή ούδέτέρων πληροφοριών δέν αρκεί γιά νά 
πάρει ό καταναλωτής αποφάσεις. Πολύ λίγοι είναι έκείνοι 
πού ξέρουν ποιες είναι οί ίδιότητες πού έχει τό ταρταρικό 
όξύ κι αν πρέπει νά αγοράσουν ή όχι τό προϊόν. Τό βασικό 
ερώτημα πού απασχολεί τόν καταναλωτή είναι άν τό προϊόν εί
ναι χρήσιμο καί σέ ποιό βαθμό. Γιά νά τό απαντήσει ό ίδιος 
χρειάζεται αξιολογήσεις, καθοδήγηση. Καθοδηγήσεις δέν δί
νονται όμως από τό κράτος γιατί θά αποτελούσαν αντίθετη μέ 
τό οικονομικό σύστημα κρατική παρέμβαση εύνοια σέ όφελος 
ορισμένων έπιχειρήσεων καί έχθρική πράξη σέ βάρος άλλων. *0 
καταναλωτής μένει έτσι έρμαιο τής έμπορικής διαφήμισης, τής 
πληροφόρησης πού του δίνουν οί παραγωγοί των απατηλών έντυ- 
πώσεων πού σκόπιμα δημιουργουνται καί τής αγνοιάς του.

Τά έπεισόδια όπως ή χρήση όρμονών γιά τήν πάχυνση 
τών μοσχαριών αποτελούν κατά τούς θεωρητικούς του συστήματος 
έξαιρέσεις. Μπορούν νά καταπολεμηθούν μέ τήν κατάλληλη νο
μοθεσία, όπως είναι οί διατάξεις γιά τή νοθεία τροφίμων ή 
οί άγορανομικές διατάξεις. Οί προστατευτικές γιά τόν κατανα
λωτή νομικές διατάξεις έχουν τόν χαρακτήρα εμπειρικής 
άντίδράσης, έρχονται έκ τών υστέρων άφοΟ παρουσιασθεΐ κά
ποιο πρόβλημα, είναι κατά περίπτωση άμυνα. *Η απαγόρευση 
τής χρήσης τών όρμονών στίς ζωοτροφές, αφού έχουν χρησιμο
ποιηθεί κι όλας χρόνια, σταματά ένα κακό, πόύ θάπρεπε νάχει 
προληφθει. *Η απαγόρευση τής διάθεσης αγροτικών προϊόντων 
μέ κατάλοιπα γεωργικών φαρμάκων δέν αίρει τήυ πίεση γιά με
γαλύτερο κέρδος πού προκαλεΐ τή συνεχή ροή ακαταλλήλων τρο-



-φίμων πρός την άγορά. 'Η τιμωρία όσων προκάλεσαν τερατογενέ 
σεις μέ ακατάλληλα φάρμακα, όπως ή θαλιδομίδη, δεν έξαφα- 
νίζει την δυστυχία των θυμάτων τους. Οι απαγορεύσεις καί 
οί εκ των ύστερων έλεγχοι δεν αποτελούν ένα νέο πλαίσιο 
πού έξασφαλίζει τήν έξισορρόπηση των συμφερόντων παραγωγού 
καί καταναλωτή κι δλας στά στάδιο της παραγωγής, δεν μετα
βάλλουν τόν τρόπο λειτουργίας τού συστήματος. *0 παραγωγός 
έξακολουθεΐ νά είναι υποχρεωμένος νά πραγματοποιεί τό μεγα
λύτερο δυνατό κέρδος, νά έργάζεται άρα σέ βάρος των κατανα
λωτών.

*0 καταναλωτής δέν παίζει στήν άγορά τό καθοριστικό 
ρόλο, πού τού αναθέτει ή φιλελεύθερη οίκονομική θεωρία.
Δέν είναι άρχοντας αλλά υπηρέτης. Δέν καθορίζει τή πορεία 
τής οικονομικής δραστηριότητας, αλλά τήν υφίσταμαι. Προκύπτε 
γιά τούτο ή άναγκαίότητα έλέγχου τής άπόλυτης έξουσίας 
τού παραγωγού επί των ορών παραγωγής.

‘0 έλεγχος των παραγωγών έπιδιώχθηκε στις αναπτυγμέ
νες οικονομίες μέ τρεις τρόπους : άπό τούς ίδιους τούς πα
ραγωγούς, τούς καταναλωτές ή τό κράτος.

Προσπάθειες έθελουσίου έλέγχου εκ μέρους των ίδιων 
των παραγωγών έχουν γίνει σέ πολλές προηγμένες καπιταλιστι
κές χώρες μέσφ αύτομάτων όργανισμών ή διαιτητικών έπιτροπών. 
Οί προσπάθειες όμως τούτες, όπως δείχνουν τά πολλαπλά πα
ραδείγματα στή Δυτική Ευρώπη, δέν είναι σέ θέση νά βελτιώ
σουν τή κατάσταση. Οί όργανισμοί των παραγωγών έπεμβαίνουν 
μόνο σέ κραυγαλέες περιπτώσεις, τίς πσρουοιάΓουν σάν έξαιρέ- 
σεις καί κατά γενικό κανόνα έπικροτούν τήν ύπάρχουσα κατάστα 
ση. "Ετσι άντί νά έλέγχουν, ουσιαστικά δικαιολογούν καί κα
λύπτουν τή κατάσταση πού θά έπρεπε νά ρυθμίσουν.

'Οργανώσεις καταναλωτών πρωτοδημιουργήθηκαν στις 'Ηνω
μένες Πολιτείες τής 'Αμερικής τό 1927- Μετά τό δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο συστήθηκαν καί στίς περισσότερες δυτικοευ
ρωπαϊκές χώρες. ‘Η έπιτυχία των οργανώσεων ήταν καί είναι 
σχετικά περιωρισμένη. *0 άριθμός τών μελών τους παραμένει 
μικρός σέ σύγκριση μέ τό σύνολο τού πληθυσμού, ΐά μέλη ά- 
νήκουν στή μέση άστική τάξη καί δροΰν σχεδόν αποκλειστικά



στό κοιναΜ,κό τούτο στρώμα. Οί όργανώσεις καταναλωτών άποδέ- 
χονται τή θέση, ότι ή βελτίωση της θέσης του καταναλωτή 
είναι αποτέλεσμα καλύτερης πληροφόρησής του. Γιά τούτο 
ασχολούνται κυρίως μέ τή δημοσίευση έρευνών τής άγορας 
καί τή σύγκριση διαφόρων προϊόντων. Ή  δραστηριότητα τους 
αν καί μπορεί νά βοηθήσει σημαντικά στήν αύξηση τής διαφά
νειας τής άγορας καί στδν έντοπισμδ χτυπητών περιπτώσεων 
έκμεταλλεύσεως δέν περιορίζει τήν μονόπλευρη έξουσία των 
παραγωγών.

Στή Σουηδία γιά τούτο, άφού προσπάθησαν έπί τριάντα 
χρόνια νά έπιτύχουν μέ τή βοήθεια όργανώσεων των καταναλω
τών τήν έξισορρόπηση των άντιτεθειμένων συμφερόντων χωρίς 
αποτέλεσμα, ίδρυσαν ειδική κρατική υπηρεσία μέ σκοπό τή 
βελτίωση τής θέσης τών καταναλωτών.*Η υπηρεσία τούτη έχει 
έκτεταμένα δικαιώματα ίδίως στό τομέα του έλέγχου τών δια
φημίσεων καί τών έντόπων συμβάσεων. Ειδικός κρατικός δργα- 
νισμός έπιφορτισμένος μέ τόν έλεγχο τής διαφημίεεως υπάρχει 
καί στίς ‘Ηνωμένες Πολιτείες τής 'Αμερικής από τό 1 9 1 2 .

'Όμως ή έκταση πού πήρε ή διαφήμιση καί ή χειραγώγη
ση τής κοινής γνώμης στίς ΗΠΑ δείχνουν ότι ό όργανισμός 
τούτος άίέτυχέ να έκέληρώσειτό σκοπό του. Ή  δραστηριότητα 
κρατικών όργανισμών έλέγχου ύπόκειται στούς περιορισμούς 
τής δλη^ διοικητικής μηχανής. *Η διοίκηση υποτάσσεται στίς 
έπιταγές του πολίτικου κάί κοινωνικού συστήματος. * Η δραστη
ριότητα της αναπτύσσεται στό πλαίσιο πού θέτουν τά διάφορα 
όργανωμένα συμφέροντα. Ό  έλεγχος τού κράτους δέν έξασφαλί- 
Γει μόνο τή παρακολούθηση τών ελεγχόμενων άλλά καί τήν καθο- 
δήγηση τού όλου προβλήματος. Μέ έπιλογή τών θεμάτων, α
ποκλεισμό τών προβλημάτων, στά όποια αντιθέσεις δέν έπιδέ- 
χονται συμβιβασμούς, μέ θεσμοποίηση διαδικασιών πού απαιτούν 
τό σύμς^ωνο τών ελεγχόμενων γιά όποιαδήποτε μεταβολή, ό κρα
τικός έλεγχος ισχυροποιεί τό δλο σύστημα καί αναβάλει τήν ού- 
σιαστική λύση τού προβλήματος. 'Η κρατική παρέμβαση δέν είναι 
επομένως πανάνεια.

Γιά νά έπιτευχθει ή προστασία τού καταναλωτή πρέπει 
νά έπηρεασΟούν οί προϋποθέσεις τής παραγωγής καί τής δια
νομής τών αγαθών. ’II τεχνική εξέλιξη θά αύξανει συνεχώς τίς



δυνατδτητες παραπλάνησης, έζσπάτησης καί κατάχρησης της έ- 
ξουσίας των παραγωγών. *Απέναντι στους συνεχώς πολλαπλα- 
σιαζδμενους κινδύνους μιά τακτική πού θά έχει ώς μοναδικό 
στό??ο τη διόρθωση των δυσάρεστων συνεπειών του μηχανισμού 
τής αγοράς την καταπολέμηση τών καταχρήσεων, θά μένει χω
ρίς αποτέλεσμα. Τό σύστημα θά γεννά συνεχώς νέα προβλήματα.

Τό φιλελεύθερο σχήμα δίνει στή σχέση παραγωγών (κατό
χων τών μέσων παραγωγής) καί καταναλωτών τήν ¿πολίτικη 
μορφή μιας απλής σχεόης άνταλλαγής. Συγκαλύπτει μ'αύτό τόν 
τρ&πο τήν πρωτοβουλία καί ευθύνη του παραγωγού γιά τό έμπό- 
ρευμα πού παράγει. Γιά νά έπιτευχθεΐ ή προστασία τών κατανα
λωτών χρειάζονται μέτρα πού θά περιορίσουν τήν αύτονομία 
τών παραγωγών. Χρειάζονται διαδικασίες πού θά έγγυώνται ότι 
οι σημαντικές γιά τό κοινωνικό σύνολο αποφάσεις θά παίρνονται 
αφού στοξθμισθοΰν καί τά δεδομένα πού είναι άπό κοινωνική 
πλευρά σημαντικά. 'Η προστασία του καταναλωτή δέν είναι μόνο 
θέμα άστυνόμευσης τής οίκονομίας. Είναι πρόβλημα από τό ό
ποιο πρέπει νά προκόψουν λύσεις γιά μιά διαφορετική διαμόρφω
ση τής κοινωνίας. 'Η λύση επόμενα βρίσκεται σέ άλλες μορφές 
δργάνωσης τής παραγωγής, σέ έξεύρεση μορφών πού δίνουν τή 
δυνατότητα στους ίδιους τούς ένδιαφερομένους νά συναποφασί
ζουν γιά τόν τρόπο παραγωγής καί τήν ποιότητα τών προϊόντων.



Τά μοσχάρια καί τό σύστημα

Του Κώστα Σημίτη

Τό μοσχαρίσιο κρέας πού περιέχει ορμόνες είναι τό τελευ
ταίο επεισόδιο της σειράς μέ τόν τίτλο "προστασία του κατα
ναλωτή". Παλαιότερα επεισόδια αφορούσαν τά έμφιαλωμένα νερά 
μέ μικρόβια, τη γαλακτόσκονη γιά ζωοτροφές σέ τρόφιμα καί 
τά ακάθαρτα παγωτά. Κάθε αποκάλυψη είχε προκαλέσει κύμα 
αγανάκτησης. 'Η διαβεβαίωση των αρμοδίων οτι δλα "έχουν 
καλώς" σήμαινε τό τέλος του συ^γερμού^ Τή^εντονη ανησυ
χία ακολουθούσε ό εφησυχασμός. Κράτος καί παραγωγοί πι-στεύ- 
Οί)μ ολοι-̂ ι εξασφαλίζουν τελικά τά συμφέροντα τού κοινού.
Γιατί δμως μόλις "τακτοποιούμε" τά έμφιαλωμένα νερά παρου
σιάζουν πρόβλημα τά μοσχάρια^ Φταίνε μόνο οί ασυνείδητοι 
παραγωγοί η φταίει τό κράτος πού δέν έχει προβλέψει τούς 
απαραίτητους έλέγχουςί Προβλήματα δέν θά έπρεπε νά υπάρχουν. 
Στην ‘Ελλάδα οί αρμόδιοι μας διαβεβαιώνουν ότι ή νομοθεσία 
μας ευ^αιάπό τίς π ιό σύγχρονες. Στίς χώρες τής ΕΟΚ, οπού 
πρωτοπαρουσιάστηκε τό πρόβλημα τών μοσχαριών, ισχύει πληθώ
ρα κανονισμών, υπάρχει επίσημη καταναλωτική πολιτική, πραγμα
τοποιούνται συσκέψεις τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιά τόν 
καταναλωτή καί "ή Ευρώπη τών Καταναλωτών" αποτελεί έπίσημο 
σύνθημα.

Τό πρόβλημα τής προστασίας τού καταναλωτή δέν είναι 
καινούργιο. Οί οίκονομολόγοι έχουν εδώ καί πολύ καιρό ασχο
ληθεί νά τό τοποθετήσουν "σωστά" καί νά τό λύσουν. Σύμφωνα 
μέ τή φιλελεύθερη οικονομική θεωρία αποφασιστικό χαρακτήριΐ- 
στικό τής οικονομίας τής άγορας είναι ή κατεύθυνση τής οικο
νομικής δραστηριότητας από τόν καταναλωτή. Μιά πού στήν α
γορά μπορούν νά έπιζήσουν μόνο εκείνες οί έπιχειρήσεις τών 
οποίων τά προϊόντα άνταποκρίνονται στή ζήτηση οί παραγωγοί 
προσαρμόζουν τήν προσφορά τους πρός τίς έπιθύμίες τών κατα
ναλωτών. Μέ τόν τρόπο αυτό οί καθημερινές αποφάσεις τής 
ανοργάνωτης μάζας τών καταναλωτών, πού δέν έχουν καν τήν 
πρόθεση νά επηρεάσουν τήν παραγωγή, είναι καθοριστικές γιά 
τίς έπιδιώξεις τών έπιχειρηματιών. *0 ανταγωνισμός έγγυαται



τήν κάλυψη των αναγκών καί την ποιότητα των προσφερομένων 
αγαθών. '0 καταναλωτής είναι γιά τούτο "ήγεμών τής οίκονο- 
μίας”. *Η ηγεμονική του θέση καί ή ελευθερία του νά επιλέ
γει έκεινο πού έπιθυμει (ελευθερία τής κατανάλωσης) αποτε
λούν βασικούς όρους του οικονομικού συστήματος. Μεταξύ των 
έπιχειρηματιών καί των καταναλωτών δεν υπάρχει αντίθεση.
Οι έπιχειρηματίες-παραγωγοί ενεργούν ώς "εκπρόσωποι τού 
συμφέροντος των καταναλωτών”, ώς"ύπηρέτες των πελατών τους". 
'Η θεωρία αύτή πάσχει κυρίως σέ δύο σημεία :

*Η υπόθεση ότι ό ανταγωνισμός έγγυαται τήν καλύτερη 
δυνατή προσφορά δέν αληθεύει παρά μερικά. *Η όλιγοπωλιακή 
όργάνωση τής οικονομίας καί ή μεταβολή στούς όρους διάθεσης 
των προϊόντων έχουν αλλάξει σέ πολλούς τομείς τόν τρόποι 
λειτουργίας τού ανταγωνισμού. Οι επιχειρηματίες επιδιώκουν 
τήν αύξηση τού κέρδους τους μέ έντατικώτερη εκμετάλλευση 
των αγοραστών. Συνεργάζονται καί δέν ανταγωνίζονται σ'αύτό 
τό σημείο. Κοινά χαρακτηριστικά τής δραστηριότητάς τους 
είναι ή διαφήμιση, ή αξιοποίηση τής σύγχρονης τεχνολογίας 
στήν παραγωγή *ή συστηματική όργάνωση τής έμπορίας των 
προϊόντων. '

Στόν ανταγωνισμό έπικρατεΐ έκεϊνος πού πραγματοποιεί 
τά μεγαλύτερα κέρδη. '0 παραγωγός προϊόντος θά προσέξει τά 
συμφέροντα των καταναλωτών μόνο έφ'όσον εξασφαλίζει μ'αυτόν 
τόν τρόπο μεγαλύτερο κέρδος, καί θ'αγνοήσει ίίς έπιθυμίες 
τους όταν συνεπάγονται μειωμένα κέρδη. *0 παραγωγός θά 
άναμίξει στίς ζωϊκές τροφές βιταμίνες, αντιβιοτικά καί 
ορμόνες γιά νά πετύχει γρήγορη ανάπτυξη, γρήγορη πάχυνση, 
βραχύτερο χρόνο θηλασμού καί περιορισμό των κινδύνων άπό 
άρρώστειες. ’Η μέθοδος αύτή τού έγγυαται ότι μέ τρία κιλά 
ζωοτροφές θά παραγάγει ένα κιλό κρέας. "Αν δέν χρησιμοποιή
σει καθόλου χημικά μέσα, θά αναγκαστεί νά καταναλώσει πέντε 
κιλά ζωοτροφές γιά ένα κιλό κρέας. 'Η πέστροφα *μέ^χημική" 
βοήθεια φτάνει τά 250 γραμμάρια σέ τρεις μήνες ένώ χωρίς 
βοήθεια χρειάζεται τόν διπλάσιο περίπου χρόνο. 'Η "χημική" 
βοήθεια μειώνει τό κόστος καί αυξάνει τό κέρδος, όπως τό θέ
λουν οι κανόνες φού συστήματος. ‘Η "καθαρή" παραγωγή αυξάνει



τό κόστος καί έξαφανίζει τό κέρδος. *0 παραγωγός πού θά 
ένδιαφερθεΐ γιά την ποιότητα καί μόνο θά είναι πιό ακριβός 
καί δεν θά έπιζήσει. ‘0 ανταγωνισμός αντί νά τόν ανταμεί
ψει θά τόν τιμωρήσει. *0 ανταγωνισμός αντί νά μειώνει τούς 
έπικίνδυνους γιά τόν καταναλωτή πειραματισμούς τούς προωθεί.

Οι θεωρητικοί του συστήματος πρεσβεύουν, ότι γιά νά 
αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα χρειάζεται πληροφόρηση του κα
ταναλωτή. Πολλοί νόμοι προβλέπουν γι’αύτό τόν κατατοπισμό 
του καταναλωτή γιά τό περιεχόμενο ενός προϊόντος. Οι πληρο
φορίες πού δίνονται συνίστανται όμως σέ παράθεση στοιχείων, 
είναι "ουδέτερες". 'Η έτικέττα στό δοχείο τής μαρμελάδας 
αναφέρει χωρίς κανένα σχόλιο ότι ή μαρμελάδα περιέχει ταρτα- 
ρικό όξύ. 'Η παροχή ουδετέρων πληροφοριών δέν αρκεί γιά νά 
πάρει ό καταναλωτής αποφάσεις. Πολύ λίγοι είναι έκεινοι 
πού ξέρουν ποιες είναι οι ιδιότητες πού έχει τό ταρταρικό 
όξύ κι αν πρέπει νά αγοράσουν ή όχι τό προϊόν. Τό βασικό 
ερώτημα πού απασχολεί τόν καταναλωτή είναι^άν τό προϊόν εί
ναι χρήσιμο καί σέ ποιό βαθμό. Γιά νά τό απαντήσει ό ίδιος 
χρειάζεται αξιολογήσεις, καθοδήγηση. Καθοδηγήσεις δέν δί
νονται όμως από τό κράτος γιατί θά αποτελούσαν αντίθετη μέ 
τό οίκονομικό σύστημα κρατική παρέμβαση.εύνοια σέ όφελος 
ορισμένων έπιχειρήσεων καί έχθρική πρά%τ) σέ βάρος άλλων. *0 
καταναλωτής μένει έτσι έρμαιο τής έμπορικής διαφήμισης, τής 
πληροφόρησης πού τού δίνουν οί παραγωγόί.τών απατηλών έντυ- 
πώσεων πού σκόπιμα δημιουργούνται καί τής άγνοιάς του.

Τά έπεισόδια όπως ή χρήση ορμονών γιά τήν πάχυνση 
των μοσχαριών αποτελούν κατά τούς θεωρητικούς τού συστήματος 
εξαιρέσεις. Μπορούν νά καταπολεμηθούν μέ τήν κατάλληλη νο
μοθεσία, όπως είναι οί διατάξεις γιά τή νοθεία τροφίμων ή 
οί άγορανομικές διατάξεις. Οί προστατευτικές γιά τόν κατανα
λωτή νομικές διατάξεις έχουν τόν χαρακτήρα εμπειρικής 
αντίδρασης, έρχονται έκ τών υστέρων αφού παρουσιασθει κά
ποιο πρόβλημα, είναι κατά περίπτωση άμυνα. ‘Κ απαγόρευση 
τής χρήσης τών ορμονών στίς ζωοτροφές, αφού έχουν χρησιμο
ποιηθεί κι όλας χρόνια, σταματά ένα κακό, πού θάπρεπε νάχει 
προληφθεΤ. *Η απαγόρευση τής διάθεσης αγροτικών προϊόντων 
μέ κατάλοιπα γεωργικών φαρμάκων δέν αίρει- τήν πίεση γιά με
γαλύτερο κέρδος πού προκαλει τή συνεχή ροή ακαταλλήλων τρο-



-φίμων πρός την αγορά. 'Η τιμωρία δσων προκάλεσαν τερατογενέ 
σεις με ακατάλληλα φάρμακα, όπως ή θαλιδομίδη, δεν έξαφα- 
νίζει την δυστυχία των θυμάτων τους. Οι απαγορεύσεις καί 
οι έκ των ύστερων έλεγχοι δεν αποτελούν ένα νέο πλαίσιο 
πού εξασφαλίζει τήν εξ ισορρόπηση των συμφερόντων παραγωγού 
καί καταναλωτή κι) δλας στά στάδιο της παραγωγής, δεν μετα
βάλλουν τόν τρόπο λειτουργίας τού συστήματος. ‘0 παραγωγός 
εξακολουθεί νά είναι υποχρεωμένος νά πραγματοποιεί τό μεγα
λύτερο δυνατό κέρδος, νά εργάζεται αρα σέ βάρος των κατανα
λωτών .

'0 καταναλωτής δέν παίζει στήν αγορά τό καθοριστικό 
ρόλο, πού τού αναθέτει ή φιλελεύθερη οικονομική θεωρία.
Δέν είναι άρχοντας αλλά υπηρέτης. Δέν καθορίζει τή πορεία 
τής οικονομικής δραστηριότητας, αλλά τήν ύφίσταται. Προκύπτε 
γιά τούτο ή αναγκαιότητα έλέγχου τής απόλυτης έξουσίας 
τού παραγωγού έπί των όρων παραγωγής.

*0 έλεγχος των παραγωγών έπιδιώχθηκε στίς αναπτυγμέ
νες οικονομίες μέ τρεις τρόπους : από τούς ίδιους τούς πα
ραγωγούς, τούς καταναλωτές ή τό κράτος.

Προσπάθειες έθελουσίου έλέγχου έκ μέρους των ιδίων 
των παραγωγών έχουν γίνει σέ πολλές προηγμένες καπιταλιστι
κές χώρες μέσω αυτομάτων όργανισμών ή διαιτητικών έπιτροπών. 
Οί προσπάθειες δμως τούτες, δπως δείχνουν τά πολλαπλά πα
ραδείγματα στή Δυτική Ευρώπη, δέν είναι σέ θέση νά βελτιώ
σουν τή κατάσταση. Οί οργανισμοί των παραγωγών έπεμβαίνουν 
μόνο σέ κραυγαλέες περιπτώσεις, τίς παρουσιάζουν σάν έξαιρέ- 
σεις καί κατά γενικό κανόνα έπικροτούν τήν ύπάρχουσα κατάστα 
ση. "Ετσι αντί νά έλέγχουν, ουσιαστικά δικαιολογούν καί κα
λύπτουν τή κατάσταση πού θά έπρεπε νά ρυθμίσουν.

’Οργανώσεις καταναλωτών πρωτοδημιουργήθηκαν στίς ‘Ηνω
μένες Πολιτείες τής ’Αμερικής τό 1927· Μετά τό δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο συστήθηκαν καί στίς περισσότερες δυτικοευ
ρωπαϊκές χώρες. ‘Η έπιτυχία τών οργανώσεων ήταν καί είναι 
σχετικά περιωρισμένη. ‘0 αριθμός τών μελών τους παραμένει 
μικρός σέ σύγκριση μέ τό σύνολο τού πληθυσμού. Τά μέλη α
νήκουν στή μέση αστική τάξη καί δρούν σχεδόν αποκλειστικά



στό κοινωιικό τούτο στρώμα. Οί οργανώσεις καταναλωτών αποδέ
χονται τή θέση, δτι ή βελτίωση της θέσης του καταναλωτή 
είναι αποτέλεσμα καλύτερης πληροφόρησής του. Γιά τούτο 
ασχολούνται κυρίως μέ τή δημοσίευση ερευνών τής αγοράς 
καί τή σύγκριση διαφόρων προϊόντων. 'Η δραστηριότητα τους 
αν καί μπορεί νά βοηθήσει σημαντικά στήν αύξηση τής διαφά
νειας τής αγοράς καί στόν έντοπισμό χτυπητών περιπτώσεων 
έκμεταλλεύσεως δέν περιορίζει τήν μονόπλευρη έξουσία τών 
παραγωγών.

Στή Σουηδία γιά τούτο, αφού προσπάθησαν έπί τριάντα 
χρόνια νά έπιτύχουν μέ τή βοήθεια όργανώσεων τών καταναλω
τών τήν έξισορρόπηση τών άντιτεθειμένων συμφερόντων χωρίς 
αποτέλεσμα, ίδρυσαν ειδική κρατική υπηρεσία μέ σκοπό τή 
βελτίωση τής θέσης τών καταναλωτών.*Η υπηρεσία τούτη έχει 
έκτεταμένα δικαιώματα ιδίως στό τομέα τού έλέγχου τών δια
φημίσεων καί τών έντδπων συμβάσεων. Ειδικός κρατικός όργα- 
νισμός επιφορτισμένος μέ τόν έλεγχο τής διαφήμισές υπάρχει 
καί στις 'Ηνωμένες Πολιτείες τής 'Αμερικής άπό τό 19Ί2.

"Ομως ή έκταση πού πήρε ή διαφήμιση καί ή χειραγώγη
ση τής κοινής γνώμης σαίς ΗΠΑ δείχνουν δτι ό οργανισμός 
τρύτος άπέτνχε νά έκπληρώσειτό σκοπό του. 'Η δραστηριότητα 
κρατικών όργανισμών έλέγχου ύπόκειται στούς περιορισμούς 
τής οληζ διοικητικής μηχανής. *Η διοίκηση υποτάσσεται στίς 
επιταγές του πολιτικού κάί κοινωνικού συστήματος. ' Η δραστη
ριότητα της αναπτύσσεται στό πλαίσιο πού θέτουν τά διάφορα 
όργανωμένα συμφέροντα. '0 έλεγχος τού κράτους δέν έξασφαλί- 
ζει μόνο τή παρακολούθηση τών ελεγχόμενων αλλά καί τήν καθο- 
δήγηση τού δλου προβλήματος. Μέ επιλογή τών θεμάτων, α
ποκλεισμό τών προβλημάτων, στά όποια αντιθέσεις δέν επιδέ
χονται συμβιβασμούς, μέ θεσμοποίηση διαδικασιών πού απαιτούν 
τό σύμφωνο τών έλεγχομένων γιά όποιαδήποτε μεταβολή, ό κρα
τικός έλεγχος ισχυροποιεί τό δλο σύστημα καί αναβάλει τήν ού- 
σΐαστική λύση τού προβλήματος. 'Κ κρατική παρέμβαση δέν είναι 
επομένως πανάνεια.

Γιά νά έπιτευχθεί ή προστασία τού καταναλωτή πρέπει 
νά έπηρεασθούν οί προϋποθέσεις τής παραγωγής καί τής δια
νομής τών αγαθών. *11 τεχνική εξέλιξη θά αυξάνει συνεχώς τίς



δυνατότητες παραπλάνησης, έξαπάτησης καί κατάχρησης της έ- 
ξουσίας των παραγωγών. *Απέναντι στους συνεχώς πολλαπλα- 
σιαζόμενους κινδύνους μιά τακτική πού θά έχει ώς μοναδικό 
στόχο τη διόρθωση των δυσάρεστων συνεπειών του μηχανισμού 
τής άγορας την καταπολέμηση τών καταχρήσεων, θά μένει χω
ρίς αποτέλεσμα. Τό σύστημα θά γέννα συνεχώς νέα προβλήματα.

Τό φιλελεύθερο σχήμα δίνει στή σχέση παραγωγών (κατό
χων τών μέσων παραγωγής) καί καταναλωτών τήν ι̂ ίΐδλΙΙ'ΓΠΙΓ) 
μορφή μιας απλής σχεόης ανταλλαγής. Συγκαλύπτει μ ’αύτό τόν 
τρόπο τήν πρωτοβουλία καί εύθύνη του παραγωγού γιά τό εμπό
ρευμα πού παράγει. Γιά νά επιτευχθεί ή προστασία τών κατανα
λωτών χρειάζονται μέτρα πού θά περιορίσουν τήν αυτονομία 
τών παραγωγών. Χρειάζονται διαδικασίες πού θά έγγυώνται ότι 
οί σημαντικές γιά τό κοινωνικό σύνολο αποφάσεις θά παίρνονται 
άφοΰ σταθμισθοΰν καί τά δεδομένα πού είναι άπό κοινωνική 
πλευρά σημαντικά. ‘Η προστασία του καταναλωτή δέν είναι μόνο 
θέμα αστυνόμευσης τής οικονομίας. Είναι πρόβλημα άπό τό ό
ποιο πρέπει νά προκύψουν λύσεις γιά μιά διαφορετική διαμόρφω
ση τής κοινωνίας. Η λύση επόμενα βρίσκεται σέ άλλες μορφές 
όργάνωσης τής παραγωγής, σέ έξεύρεση μορφών πού δίνουν τή 
δυνατότητα στούς ίδιους τούς ένδιαφερομένους νά συναποφασί
ζουν γιά τόν τρόπο παραγωγής καί τήν ποιότητα τών προϊόντων.


