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Οι εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές όπως 
η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, η 
ομότιμη παραγωγή, η διοίκηση από τους 

εργαζόμενους μονάδων παραγωγής, η διαχείριση 
των κοινών, οι συνεταιριστικές τράπεζες, ή η 
δημιουργία συμπληρωματικών νομισμάτων, είναι 
πρακτικές που δημιουργούνται και λειτουργούν 
εκτός των καπιταλιστικών σχέσεων, αλλά μπορούν 
να συνυπάρχουν με τον καπιταλισμό για μεγάλες 
περιόδους. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 
για παράδειγμα αναπτύχθηκε στην Ευρώπη κατά 
την μεταπολεμική περίοδο για να ενσωματωθεί 
στο κοινωνικό κράτος ή τις τοπικές παραγωγικές 
δραστηριότητες. Πιο πρόσφατα η ομότιμη παραγωγή 
στο πεδίο της πληροφορικής υπήρξε η πηγή 
σημαντικών καινοτομιών που αξιοποιήθηκαν από 
κανονικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Τοπικά 
συμπληρωματικά νομίσματα χρησιμοποιούνται σε 
πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες, υποστηρίζοντας 
την παραγωγή και την απασχόληση. Στην 
πραγματικότητα μη καπιταλιστικές μορφές 
οικονομικής δραστηριότητας ήταν παρούσες καθ’ 
όλη την ιστορική περίοδο της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης, ως πρωτοβουλίες που συμπλήρωναν 
ή διόρθωναν τις υπάρχουσες δραστηριότητες, ή 
δημιουργούσαν ανταγωνιστικές μορφές παραγωγής 
αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών. Αλλά η 

συνύπαρξη καπιταλισμού και εναλλακτικών μορφών 
οικονομικής πρακτικής δεν είναι δομική. Είναι ένα 
ζήτημα που εξαρτάται από συσχετισμούς δύναμης, 
από τη δυνατότητα κινητοποίησης και πρωτοβουλίας 
ειδικών κοινωνικών ομάδων, αλλά και από το 
θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανάληψη τέτοιων 
πρωτοβουλιών, και από τις πολιτικές αποφάσεις των 
αρχών.

Είμαστε αντιμέτωποι με την παρούσα πολύπλευρη 
κρίση των καπιταλιστικών κοινωνιών, όταν 
φυσικοί πόροι, παραγωγικές δυνατότητες, και 
δυνατότητες επιβίωσης του πληθυσμού έχουν 
δραματικά περιοριστεί και καταστραφεί. Πρέπει να 
αξιοποιήσουμε τις πρωτοβουλίες για εναλλακτικές 
πρακτικές οι οποίες αναπτύσσονται σε διάφορους 
βαθμούς, σε διαφορετικές κοινωνίες και κατά 
κανόνα με μορφές συλλογικής και αλληλέγγυας 
οργάνωσης. Για να μεταβληθεί ο συσχετισμός 
δυνάμεων στο πλαίσιο των κοινωνιών προς 
όφελος καθεστώτων οργανωμένων κατάλληλα 
για να αναπτύξουν συλλογικές μεθόδους 
παραγωγής, αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης 
περιβαλλοντικών ζητημάτων, και εξισωτικών 
κοινωνικών θεσμών. Στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές 
κοινωνίες η δημιουργία και επέκταση νησίδων 
εναλλακτικών πρακτικών, συνδέονται κατά κύριο 
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λόγο με αντίστοιχες δυνατότητες που προσφέρει το 
θεσμικό πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών, και 
τις σχετικές πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 
Μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να υλοποιεί 
στρατηγικούς στόχους μόνο με την υιοθέτηση μιας 
μεταβατικής μεθόδου εγκαθίδρυσης ενός μετα-
καπιταλιστικού καθεστώτος, μέσω του σχεδιασμού 
της δημιουργίας νησίδων εναλλακτικών πρακτικών, 
που αποτελεί το βασικό εργαλείο μετασχηματισμού 
του ταξικού συσχετισμού δυνάμεων, το οποίο 
προσφέρει στο πλήθος της εργατικής δύναμης τη 
δυνατότητα οικοδόμησης νέων μορφών οικονομικής 
και πολιτικής οργάνωσης.

Η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, και η 
αναγκαιότητα μιας απάντησης της Αριστεράς, δεν 
αφορούσε μόνο το ζήτημα του χρέους και της 
διαχείρισής του. Υπάρχουν πολλές άλλες πλευρές 
της οικονομικής κρίσης που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη, για να ερμηνευθεί το βάθος της κρίσης 
αλλά και να εξηγηθεί γιατί τα ζητήματα των 
υπαρκτών παραγωγικών δυνατοτήτων και των 
συσσωρευμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων 
δεν αντιμετωπίστηκαν πιο αποτελεσματικά. Η 
κρίση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς 
διαδικασίας, που ξεκινάει στη δεκαετία του ‘80, 
και μπορεί να γίνει κατανοητή ως ο συνδυασμός 
των παραδοσιακών ελληνικών μεθόδων του 
πελατειακού συστήματος διακυβέρνησης και 
υλοποίησης των αναπτυξιακών πολιτικών, και του 
νεοφιλελεύθερου προσανατολισμού των κυρίαρχων 
ευρωπαϊκών οικονομικών και θεσμικών επιλογών. 
Αυτός ο συνδυασμός οδήγησε σε μια συνεχή – ως 
τη δεκαετία του 2000 – απώλεια παραγωγικού 
δυναμικού και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας, σε μια διαδικασία δηλαδή που αποτέλεσε 
τη μακροοικονομική αιτία της απώλειας ελέγχου του 
δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, 
ενώ η αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας δεν 
επέτρεψε να ελεγχθούν οι απώλειες στο επίπεδο της 
οικονομίας.

Η οικονομία που κληρονόμησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν 
μόνο μια υπερχρεωμένη οικονομία, αλλά ήταν επίσης 
μια οικονομία με σοβαρό πρόβλημα φοροδιαφυγής 
και αδήλωτης εργασίας, με συσσωρευμένα 

περιβαλλοντικά θέματα συνδεδεμένα συχνά με 
τη στασιμότητα της παραγωγικής ικανότητας, με 
επίσης συσσωρευμένα θέματα υποδομών, υπεύθυνα 
για κρίσιμα προβλήματα της οικονομίας, με τη 
δραματική αποδυνάμωση του τραπεζικού τομέα, και 
όλ’ αυτά με τη διατήρηση των μεθόδων διαχείρισης 
των δαπανών για την οικονομία, τις υποδομές 
και τις δημόσιες υπηρεσίες, που βασιζόταν στις 
παραδοσιακές πελατειακές μεθόδους. Η κυβέρνηση 
της Αριστεράς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την 
εξυπηρέτηση του χρέους, μέσω της μείωσης της 
φοροδιαφυγής και της αύξησης της φορολογίας, και 
επέλεξε να ξοδέψει μέρος αυτών των χρημάτων για 
να βοηθήσει τους ανέργους και τους φτωχούς. Αλλά 
η “παραγωγική ανασυγκρότηση” δεν επετεύχθη, 
παρά τη σημαντική μείωση του εργατικού κόστους, 
τα ζητήματα του περιβάλλοντος και των υποδομών 
παρέμειναν (παρόλο που το κόστος κάποιων 
σημαντικών έργων υποδομών μειώθηκαν μέσω 
αναδιαπραγμάτευσης), και η διστακτική ανάκαμψη 
της οικονομίας οφειλόταν στην αύξηση του 
τουρισμού και μια ευνοϊκή ευρωπαϊκή συγκυρία.

Οι μέθοδοι του πελατειακού συστήματος αποτελούν 
άρνηση του σχεδιασμού και αντίθετα προσθέτουν 
έργα, δράσεις και χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με 
αιτήματα ατόμων, κοινωνικών ομάδων ή τοπικών 
αρχών, χωρίς κοινή λογική και στόχο, μέσω των 
απ’ ευθείας σχέσεων αυτών των οντοτήτων με τις 
αρχές και τη διοίκηση. Αυτές οι μέθοδοι ευνοούν 
τη διαφθορά, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι 
τέτοιες πρακτικές έχουν περιοριστεί δραστικά κατά 
τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται όμως 
για μεθόδους που μπορούν να έχουν σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις ακόμα κι αν έχει πρακτικά 
εξαλειφθεί η διαφθορά. Μετά την εκλογική νίκη 
του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, δεν υιοθετήθηκαν διαδικασίες 
σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση 
μεγάλων περιβαλλοντικών θεμάτων, το συνδυασμό 
διαφόρων παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν 
τις παραγωγικές δραστηριότητες, και τη συνεργασία 
διαφόρων μορφών δημόσιων, ιδιωτικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αλλά σε μια κατάσταση 
όπου η ικανότητα του κεφαλαίου (των επιχειρήσεων 
και των τραπεζών) να επωμιστεί μια στρατηγική 
ανοικοδόμησης, είναι περιορισμένη λόγω ελλιπούς 
παραγωγικού δυναμικού, λόγω διαρθρωτικών 
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προβλημάτων αυτού του παραγωγικού δυναμικού, 
αλλά και για πολιτικούς λόγους (κυριαρχίας 
του νεοφιλελευθερισμού), η ανάπτυξη θεσμών 
σχεδιασμού της ανασυγκρότησης δεν μπορεί να 
προκύψει από ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ 
εργασίας και κεφαλαίου, αλλά από πολιτικές 
πρωτοβουλίες που εκφράζουν τη συμμαχία των 
λαϊκών τάξεων, που ενώνουν τον κόσμο της εργασίας 
με την ευρύτερη έννοια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε μια χαρακτηριστική κατάσταση 
“αριστερού λαϊκισμού”, εκφράζοντας τις “κατώτερες” 
τάξεις εναντίον της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. 
Όπως και σε συγκρίσιμες καταστάσεις δεν πρόκειται 
για ένα αριστερό κόμμα που εκφράζει την “εργατική 
τάξη”, αλλά για ένα κόμμα όλων των “κατώτερων” 
τάξεων. Πρέπει λοιπόν να επεξεργαστεί μια 
πρωτότυπη στρατηγική και πρωτότυπες πολιτικές, 
που θέτουν τους αναγκαίους στρατηγικούς στόχους, 
και ταυτοχρόνως αρχίζουν να οικοδομούν ένα 
οικονομικό καθεστώς που εγκαθιδρύει την πολιτική 
ηγεμονία του εργαζόμενου πληθυσμού, μέσω 
θεσμών δημοκρατικού σχεδιασμού και δημοκρατικής 
διαχείρισης. Οι μορφές αυτοοργάνωσης της 
παραγωγής και των υπηρεσιών (αλληλέγγυα 
οικονομία, επαναλειτουργία μονάδων παραγωγής 
από τους υπαλλήλους τους, εργατικός έλεγχος 
σε υπαρκτές μονάδες, δικτύωση συνεταιρισμών) 
μπορούν να αποτελέσουν την πρωτοπορία της 
διαδικασίας ανοικοδόμησης σε μια κατεστραμμένη 
οικονομία, και μπορούν να παίξουν ηγεμονικό 
ρόλο, ενσωματώνοντας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες 
στον συνολικό σχεδιασμό. Πρόκειται για έναν 
προσανατολισμό αντίθετο με την αναζωογόνηση 
του σοσιαλδημοκρατικού οράματος από αριστερά 
κόμματα, που εμφανίζεται με διάφορες μορφές στην 
Ευρώπη, και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, όχι 
μόνο λόγω της προφανούς άρνησης του κεφαλαίου 
να εγκαταλείψει τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική, 
αλλά και λόγω της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι 
διάφορες πλευρές της καπιταλιστικής κρίσης μέσω 
της υιοθέτησης πρακτικών σχεδιασμού από τις 
δημόσιες αρχές.

Η υλοποίηση μιας πολιτικής που ευνοεί την 
ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών πρακτικών, 

της αλληλέγγυας οικονομίας ή των συνεταιρισμών 
στον αγροτικό τομέα για παράδειγμα, σαν μια 
επιλογή που ενισχύει το συσχετισμό δυνάμεων 
προς όφελος του κόσμου της εργασίας, πρέπει 
να υποστηριχθεί με μια ευρύτερη προσέγγιση της 
οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της εισαγωγής 
του σχεδιασμού, αλλά και της προσαρμογής των 
πολιτικών εργαλείων και της διοίκησης σε αυτό 
τον προσανατολισμό. Η δυνατότητα εισαγωγής 
του σχεδιασμού δεν είναι αναγκαστικά μια 
αντικαπιταλιστική αλλαγή. Μπορεί να αποδειχθεί 
αποτελεσματική τόσο για εναλλακτικές όσο και για 
καπιταλιστικές δραστηριότητες, και να σχηματίσει 
θεσμούς που μπορεί να αξιοποιηθούν με μια 
μεταβατική λογική, καθώς οι εναλλακτικές πρακτικές 
μπορούν να αποδειχθούν περισσότερο δυναμικές. 
Και σε μια κατάσταση όπου ο καπιταλιστικός 
τομέας της οικονομίας έχει συρρικνωθεί λόγω της 
κρίσης, και οι εναπομείνασες επιχειρήσεις είναι 
υπερχρεωμένες, ο σχεδιασμός της οικονομικής 
ανάπτυξης μπορεί να αποδειχθεί επίσης ευνοϊκός για 
τις μικρές και μεσαίες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, 
ώστε οι αντίστοιχοι θεσμοί και πρακτικές να γίνουν 
ευρύτατα αποδεκτοί από μικρούς επιχειρηματίες και 
παραγωγούς. Η ανάπτυξη εναλλακτικών πρακτικών 
όπως η αλληλέγγυα οικονομία, οι αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, οι κοινότητες παραγωγής ενέργειας, 
και ο σχεδιασμός της παραγωγής σε τοπικό επίπεδο, 
με τη χρήση ή όχι συμπληρωματικών νομισμάτων, 
μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική κοινωνική 
ιεράρχηση όπου η πλειοψηφία των ανθρώπων 
μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς, όπου οι εργαζόμενοι 
μπορούν να έχουν αξιοπρεπή εισοδήματα και να 
υποστηρίζονται από δημόσιους και κοινωνικούς 
θεσμούς.

Η ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών πρακτικών 
θα αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων που 
αναζητούν ένα εισόδημα και όχι κέρδη, στο 
πλαίσιο συλλογικά οργανωμένων δραστηριοτήτων, 
συμμετέχοντας σε τοπικές και εθνικές διαδικασίες 
σχεδιασμού, μεταβάλλοντας τον συσχετισμό 
δυνάμεων που είναι τώρα υπέρ των ανθρώπων που 
αναζητούν κέρδη και υψηλά ατομικά εισοδήματα 
για να καλύψουν τις ανάγκες τους, αυτών που 
λέμε ότι συγκροτούν τη μεσαία τάξη. Μια τέτοια 
μετατόπιση δεν θα προσφέρει μόνο τη δυνατότητα 
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αύξησης της απασχόλησης και της οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά και να διαχειριστούν οι 
τοπικές κοινότητες τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 
και να οργανωθεί η προστασία του πληθυσμού 
από τις ορατές πλέον επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Η παράδοση των πελατειακών μεθόδων 
και η επιβολή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, 
έχουν αναπαραγάγει τις ατομικές προσεγγίσεις σε 
όλα τα θέματα που αφορούν την οικονομική και την 
κοινωνική δραστηριότητα, και έχουν έτσι εμποδίσει 
την ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης και σχετικά με 
τα περιβαλλοντικά θέματα.

Θεωρώντας ότι η μόνη δυνατότητα για ένα αριστερό 
κόμμα που σχηματίζει μια αριστερή κυβέρνηση 
είναι να υιοθετήσει την οδό των εναλλακτικών 
οικονομικών πρακτικών, πρέπει να κατανοήσουμε 
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακολούθησε αυτή την οδό, 
ή οποιαδήποτε άλλη οδό που να μπορεί να 
αντιμετωπίσει την οικονομική, την περιβαλλοντική 
και την ανθρωπιστική κρίση. Αλλά τα αριστερά 
κόμματα της σημερινής περιόδου συνεχίζουν να 
καλλιεργούν δύο αυταπάτες: ότι ο καπιταλισμός και 
η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορούν να συνεχιστούν 
με μερικές διορθώσεις, και ότι μια κυβέρνηση της 
Αριστεράς μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπάρχον 
θεσμικό πλαίσιο των καπιταλιστικών καθεστώτων, 
για να πραγματοποιήσει τις βασικές της επιλογές. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να επωμιστεί την εξυπηρέτηση του 
δημοσίου χρέους, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή και 
αυξάνοντας τη φορολογία, και επωμίστηκε επίσης 
μια πολιτική υπέρ των ανέργων και των φτωχών. 
Αλλά όλες οι υπαρκτές αναπτυξιακές πολιτικές 
(με τη δημιουργία υποδομών ή τη χρηματοδότηση 
ιδιωτικών επενδύσεων και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων), και περιβαλλοντικές πολιτικές 
είχαν πολύ λίγα αποτελέσματα για την απασχόληση 
και την παραγωγή, ενώ δεν αξιοποιήθηκαν 
εναλλακτικές πρακτικές. Η αλληλέγγυα οικονομία 
παρέμεινε στάσιμη παρά την ύπαρξη πόρων 
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, και 
το ίδιο συνέβη με τους συνεταιρισμούς στον 
αγροτικό τομέα. Και στο επίπεδο των περιφερειών, 
σοβαρές υστερήσεις σχετικά με τις υποδομές και 
το περιβάλλον, που άφησαν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις, δεν διορθώθηκαν και συνέχισαν να 
καθηλώνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες. 

Η επιλογή της υλοποίησης μεταβατικών 
μεταρρυθμίσεων, όπως και η επεξεργασία και 
υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων, απαιτούν τη 
συσσώρευση γνώσεων σχετικά με την οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική πραγματικότητα, και 
τη μεθοδολογία των διαφόρων δραστηριοτήτων 
σχεδιασμού που συνδυάζουν όλες αυτές τις 
πλευρές. Η γνώση αυτή δεν αποκτάται αυθόρμητα 
και δεν είναι αναγκαστικά διαθέσιμη, αλλά πρέπει 
σε μεγάλο βαθμό να παραχθεί. Η επεξεργασία 
πολιτικών, μεταβατικών ή όχι, δεν πρέπει μόνο 
να επιδιώκει την οργάνωση και την κινητοποίηση 
της εργατικής τάξης, και την υπεράσπιση των 
συμφερόντων της, αλλά και τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση νέων κοινωνικών δομών που 
εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία και 
εκφράζουν ταυτοχρόνως στρατηγικούς πολιτικούς 
στόχους. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η κάλυψη των 
αναγκών από την παραγωγή, και η προστασία των 
φυσικών πόρων, πρέπει να αφορούν τους αρχικούς 
συνδυασμένους στόχους, και η παραγωγή γνώσης 
για την επεξεργασία των κατάλληλων πολιτικών, 
πρέπει να αποτελεί κυρίαρχη θεσμική δραστηριότητα, 
μαζί με τη δημοκρατική έγκριση των εκτιμήσεων 
και προβολών. Μια κυβέρνηση της Αριστεράς 
έχει τη δυνατότητα να εισάγει μεταρρυθμίσεις σε 
θεσμικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την έρευνα και 
την εκπαίδευση, που μπορούν να υποστηρίξουν 
επιτυχημένες μετα-καπιταλιστικές δραστηριότητες, 
ξεκινώντας τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας 
ερευνητών, συμβούλων και διαχειριστών.

Η προετοιμασία ενός αριστερού ριζοσπαστικού 
κόμματος για ένα τέτοιο προσανατολισμό, δεν είναι 
μόνο ζήτημα ιδεολογίας και γενικών πολιτικών 
κατευθύνσεων, αλλά είναι κυρίως ζήτημα 
εκπαίδευσης των μελών του. Τα μέλη πρέπει 
να εγκρίνουν πολιτικές (σε επίπεδο κόμματος 
και κυρίως σε επίπεδο κοινωνίας) αλλά και να 
συμμετέχουν στην επεξεργασία και την υλοποίησή 
τους. Τα μέλη του κόμματος πρέπει να είναι από 
αυτούς που προτείνουν τις εναλλακτικές πρακτικές, 
που μπορούν να τις σχεδιάσουν και να είναι από 
αυτούς που μπορούν να διαχειριστούν νέες μορφές 
συλλογικής και δημοκρατικής οργάνωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας.


