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ΑΡΘΡΑ

Πολλές φορές στο παρελθόν η
Αριστερά έχει κάνει την εκτίµηση ότι ο καπιταλισµός βρίσκεται σε δοµική κρίση, άρα χρειάζεται ένα σπρωξιµατάκι για να τον γκρεµίσουµε.
Στην πράξη όµως αποδείχθηκε πως
το καπιταλιστικό σύστηµα είναι ευέλικτο και έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις συνθήκες. Η µεγάλη οικονοµική κρίση της
δεκαετίας του ‘30, αντί να διαλύσει
την Αµερική, την έβγαλε δυναµωµένη, µε τη χρησιµοποίηση του κεϊνσιανού µοντέλου και φυσικά τον Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο, που την ευνόησε, αφού άφησε σχεδόν ανέπαφη την
οικονοµία της, ενώ καταστράφηκαν
όλες οι ανταγωνίστριες µεγάλες οικονοµικές δυνάµεις. Κάτι αντίστοιχο µπορεί να γίνει και σήµερα µε την
οικονοµική κρίση, εάν η Αριστερά
δεν παρέµβει αποφασιστικά για να
βγάλει την κοινωνία από την κατάρρευση. Εάν τους χαρίσουµε χρόνο, ο
καπιταλισµός θα καταφέρει και πάλι
να φτιασιδωθεί και να κυβερνήσει είτε µε µονοκοµµατικές κυβερνήσεις,
είτε µε τη µορφή συνεργασίας µε
τους «πρόθυµους» του κυβερνητισµού.
Το ζητούµενο, όµως, είναι, εµείς,
που οραµατιζόµαστε τον σοσιαλισµό
ως το οικονοµικό µοντέλο που θα αντικαταστήσει τη βαρβαρότητα του
καπιταλισµού, να σχεδιάσουµε ένα
ευέλικτο και εφαρµόσιµο οικονοµικό σύστηµα που θα υποκαταστήσει
τις σηµερινές σχέσεις παραγωγής.
Το σοβιετικό µοντέλο της οικονοµίας
του κεντρικού σχεδιασµού, που κυριάρχησε στις χώρες του λεγόµενου
υπαρκτού σοσιαλισµού επί δεκαετίες, αποδείχθηκε ένα άτεγκτο και
γραφειοκρατικό µοντέλο, αναποτελεσµατικό και καθόλου ανταγωνιστικό προς το καπιταλιστικό σύστηµα.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, που όλα δείχνουν
πως θα κληθεί από τον ελληνικό λαό
να κυβερνήσει και χωρίς να κατέχει
την πλειοψηφία, που θα τον διευκόλυνε να εφαρµόσει αµιγώς το πρόγραµµά του, το σύστηµα της αυτοδιαχείρισης των επιχειρήσεων ίσως
να είναι το πλέον ενδεδειγµένο. Οι
αυτοδιαχειριζόµενες επιχειρήσεις σε
επιλεγµένους τοµείς της παραγωγής,
κυρίως εντάσεως εργασίας στην αρχή, για να έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα απέναντι στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, ίσως είναι καλή
επιλογή.
Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ,
σε επίσκεψή του τελευταία στη Θεσσαλονίκη, πήγε στο εργοστάσιο της
ΒΙΟΜΕ, το οποίο έχει τεθεί σε επαναλειτουργία µε αυτοδιαχείριση από τους εργαζόµενους. Θα χαρούµε
µε την επιτυχία αυτής της δύσκολης
προσπάθειας, αλλά δεν θα είναι το
δείγµα για την εξαγωγή συµπερασµάτων, διότι κινούνται σε ένα εχθρικό πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον.

Σκόρπιες σκέψεις
για την αυτοδιαχείριση
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Εµείς σήµερα οφείλουµε να επεξεργαστούµε όχι µόνο το νοµικό
πλαίσιο λειτουργίας των αυτοδιαχειριζόµενων επιχειρήσεων, αλλά
και την οργανωτική τους δοµή και
την οικονοµική τους προοπτική στο
νέο οικονοµικό περιβάλλον που οραµατιζόµαστε.

Η αλληλεγγύη
θα είναι δύναµή µας
Στο αρχικό στάδιο εφαρµογής της
αυτοδιαχείρισης µπορούν να επιλεγούν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, για να είναι ευέλικτες και να
χρειάζονται περιορισµένες χρηµατικές επενδύσεις. Η επένδυση µπορεί
να γίνει και από το κράτος, µε την
προϋπόθεση αυτά τα χρήµατα να επιστραφούν, γιατί είναι πλούτος ολόκληρης της κοινωνίας. Η επιστροφή των χρηµάτων θα γίνει χωρίς τον
ληστρικό τραπεζικό τόκο, σε εύλογο
χρονικό διάστηµα. Οι επιχειρήσεις
αυτές θα έχουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες
καπιταλιστικές επιχειρήσεις, όπως
τον ανθρώπινο παράγοντα που θα
αισθάνεται την επιτυχία της επιχείρησης ως προσωπική τους υπόθεση.
Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι
η εκµετάλλευση της υπεραξίας της
δουλειάς τους, δηλαδή, πολύ απλά,
τα κέρδη του επιχειρηµατία θα µένουν στην επιχείρηση και στους εργαζόµενους.
Το σύστηµα της αυτοδιαχείρισης,
εκτός από τη µεταποίηση, µπορεί να
εφαρµοστεί και στον αγροτικό τοµέα,
όσο και στον τουρισµό. Οι ακαλλιέργητες σήµερα εκτάσεις, ή και η ακαλλιέργητη εκκλησιαστική περιουσία, µπορούν να δοθούν σε ακτήµονες αγρότες να τις αυτοδιαχειρισθούν. Το κράτος, µε µια µικρή χρηµατική επένδυση µπορεί να δηµιουργήσει µια πρότυπη επιχείρηση,
σε φιλικό πολιτικό περιβάλλον. Να
βοηθήσει δηλαδή την αυτοδιαχειριζόµενη αγροτική επιχείρηση µε γεωπόνους οι οποίοι θα δίνουν στους
αγρότες συνεχείς πληροφορίες και
τεχνογνωσία, όταν δεν υπάρχει, ενώ
το κράτος θα έχει εκπονήσει αγροτικό σχεδιασµό που θα ξεκινήσει από
την αρχή και θα απαντήσει στα ερωτήµατα.
Τι µας συµφέρει να παράγουµε,
πώς θα τα παράγουµε, πού θα πουλάµε και σε ποιες τιµές; Αυτές οι επιχειρήσεις θα παράγουν τα προϊόντα που θα ζητάει ο καταναλωτής, είτε στην ελληνική, είτε στη διεθνή αγορά. Ρόλος του κράτους είναι να
φροντίζει και για τις εξαγωγές των
προϊόντων αυτών των επιχειρήσεων, που θα βοηθούν την οικονοµία
στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών.
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µή έως 16 δολάρια το κιλό.
Αναµενόµενο
θα είναι το σαµποτάρισµα αυτών των προϊόντων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που ελέγχουν τη διακίνηση των
προϊόντων. Η απάντησή µας σε αυτό
το ενδεχόµενο θα είναι η ίδρυση στις
πόλεις αυτοδιαχειριζόµενων εµπορικών επιχειρήσεων, που θα διακινούν τα προϊόντα µας και όπλο µας
θα είναι η αλληλεγγύη των πολιτών.
Σε αυτό το εγχείρηµα υπάρχει και η
σχετική εµπειρία από την «αγορά
χωρίς µεσάζοντες».
Υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα και στον τουριστικό τοµέα, µε
την ίδρυση αυτοδιαχειριζόµενων
τουριστικών επιχειρήσεων που θα ανταγωνιστούν στα ίσα τις µεγάλες
τουριστικές επιχειρήσεις µε τα βραχιολάκια, που συνθλίβουν τις µικρές
επιχειρήσεις των τουριστικών περιοχών. Οι δικές µας επιχειρήσεις θα
υπερισχύσουν στην ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρονται, στο
ανθρώπινο δυναµικό που θα είναι
πιο παραγωγικό και φιλικό στον πελάτη και στη νέα κουλτούρα που θα
αντικαταστήσει το «προκάτ τουριστικό προϊόν». Αυτές οι επιχειρήσεις
θα έχουν την προτίµηση της ελληνικής κοινωνίας, διότι η αλληλεγγύη
είναι η δύναµή µας, και φυσικά από
το φιλικό κράτος µε τη µορφή κοινωνικού τουρισµού. Μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις θα αναδείξουµε
τον ελληνικό πολιτισµό, αρχαίο και
νεότερο, και την ελληνική φιλοξενία.

Αυτοδιαχείριση
µε άµεση δηµοκρατία

Το ελαιόλαδο π.χ. φέτος στην ελληνική αγορά πουλήθηκε από 2 έως 2,6
ευρώ το λίτρο και κάποιες ποσότητες αγοράστηκαν από επιχειρήσεις
του εξωτερικού, ενώ, εάν υπήρχε µια
τέτοια αυτοδιαχειριζόµενη επιχείρηση, θα µπορούσε να το προωθήσει
στις αγορές του εξωτερικού, χωρίς
διαµεσολαβητές. Στην Αµερική π.χ.
το ελαιόλαδο πωλείται σε λιανική τι-

Στην καρδιά του νοµικού πλαισίου λειτουργίας των αυτοδιαχειριζόµενων επιχειρήσεων θα είναι η άµεση δηµοκρατία. Η γενική συνέλευση
των εργαζοµένων θα παίρνει τις σηµαντικές αποφάσεις και θα συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
ίσως και κάθε µήνα. Η Γ.Σ. θα αποφασίζει για τα σηµαντικά θέµατα της
επιχείρησης, την παραγωγή, τις τιµές πώλησης, το µέρος των κερδών
που θα µοιράζεται στους εργαζοµένους και το µέρος που θα προορίζεται για επενδύσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη Γ.Σ. θα έχουν όλοι οι εργαζόµενοι, ισότιµα, χωρίς ταυτόχρονα να είναι και υποχρέωσή τους και
χωρίς να εµποδίζεται η Γ.Σ. από την
απουσία τους.
Από τη Γ.Σ. θα εκλέγεται στο εργατικό συµβούλιο και ο συντονιστής
του. Ο αριθµός των µελών του εργατικού συµβουλίου θα είναι ανάλογος
µε το µέγεθος της επιχείρησης και θα

αποφασίζει για τα τρέχοντα θέµατα
της επιχείρησης. Η θητεία του θα είναι διετής και θα κρίνεται από τη Γ.Σ.,
µε δικαίωµα και την κατάργησή του
εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Γ.Σ.
θα εκλέγει και τα υπόλοιπα ενδιάµεσα όργανα.
Το κράτος θα διορίζει ένα µέλος
στο εργατικό συµβούλιο, το οποίο θα
συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου,
διότι δεν θα έχει εκλεγεί από τη Γ.Σ.
Ο ρόλος του θα είναι να βοηθάει την
επιχείρηση µεταφέροντας τεχνογνωσία και να ελέγχει τα οικονοµικά
της αυτοδιαχειριζόµενης επιχείρησης ώστε να αποφευχθούν οικονοµικές ατασθαλίες. Εάν προκύψουν
παρανοµίες στη διαχείριση των οικονοµικών, θα αντιµετωπίζονται ως
κακουργηµατικές πράξεις µε αυστηρότατες ποινές.
Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να
φροντίζει να µπει στην εκπαίδευση,
ειδικά στην τριτοβάθµια, η επιστηµονική γνώση της διοίκησης των αυτοδιαχειριζόµενων επιχειρήσεων,
κάτι αντίστοιχο µε το τµήµα που υπάρχει σήµερα στα οικονοµικά πανεπιστήµια της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα πλεονεκτήµατα
υπερισχύουν των
µειονεκτηµάτων
Το µειονέκτηµα που θα αντιµετωπίσουν οι αυτοδιαχειριζόµενες επιχειρήσεις είναι να αναπτύξουν οι εργαζόµενοι υπέρµετρα το προσωπικό
τους συµφέρον µέσα από τις αυτοδιαχειριζόµενες επιχειρήσεις, να
κλειστούν στενά στα συµφέροντά της
και να κινούνται ανταγωνιστικά µε
τις άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις και
την κοινωνία. Η αυτοδιαχείριση είναι
ένα µοντέλο διοίκησης που στηρίζεται σε βαθιά πολιτικοποιηµένους ανθρώπους, µε αναπτυγµένο το αίσθηµα της αλληλεγγύης. Επίσης, θα αντιµετωπίσουν λυσσαλέο πόλεµο από το οικονοµικό και πολιτικό κατεστηµένο.
Τα πλεονεκτήµατα είναι πάρα πολλά και κυρίως η δυνατότητα να βοηθήσουν στη γρήγορη ανάπτυξη της
χώρας και της επιχείρησης µε ποιότητα στη ζωή των εργαζοµένων και
στο προϊόν που παράγουν. Θα προσφέρουµε απασχόληση σε χιλιάδες
ανέργους και θα αξιοποιήσουµε µε
προοπτική το ανθρώπινο δυναµικό
της χώρας, το οποίο η πολιτική των
Μνηµονίων οδηγεί στη µετανάστευση. Θα πείσουµε την ελληνική
κοινωνία και θα εµπνεύσουµε για το
όραµά µας, που είναι µια κοινωνία
µε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.
Χρειάζεται πολιτική παιδεία για την
αυτοδιαχείριση, συλλογική σκέψη,
κουλτούρα, πολιτισµό και αλληλεγγύη.
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