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Jednym z głównych zarzutów stawianych ruchom antykapitalistycznym
jest ich rzekoma „utopijność”. Utopijność polegajac̨a na braku realnej al-
ternatywy dla obecnego systemu. Neoliberałowie, którzy opanowali w ostat-
nich latach całkowicie nauke ̨ekonomii ukuli nawet termin TINA – od angiel-
skiego there’s no alternative (niema alternatywy). Powtarzaja ̨to przy okazji
wszystkich debat, gdy brakuje im innych argumentów. Maja ̨ racje ̨ o tyle, że
wiele ruchów politycznych rzeczywiście tkwi w przeszłości. Pomimo, iż cze-̨
sto trafnie diagnozuja ̨ słabości neoliberalizmu i zagrożenia płynac̨e z kapi-
talizmu nie potrafia ̨przedstawić nic poza kilkoma hasłami. Sytuacja nie jest
jednak beznadziejna. Prawda ̨ jest, że ruchy społeczne nie maja ̨dziś wielkich
teoretyków na miare ̨ Karola Marksa czy Michała Bakunina. Nie oznacza to
jednak całkowitego braku alternatyw. Jednym z pomysłów na odmienne od
kapitalistycznego, zorganizowanie ekonomii jest koncepcja tak zwanej „eko-
nomii uczestniczac̨ej”.

Jej autorstwo przypisuje sie ̨ działaczowi politycznemu Michaelowi Alber-
towi i radykalnemu ekonomiście Robinowi Hahnelowi. Nie jest to jednak po-
mysł nowy. Wrec̨z przeciwnie sieg̨a aż XIX wieku. Wspomniani autorzy w
latach 80. zeszłego wieku sieg̨nel̨i po dorobek federalizmu Michała Bakuni-
na, pomocy wzajemnej Piotra Kropotkina czy anarchosyndykalistycznych
zwiaz̨ków zawodowych. Rozwinel̨i cześ̨ć anarchistycznej teorii dotyczac̨ej
zarzad̨zania środkami produkcji przez samychpracowników, organizowania
kolektywów oraz działania na zasadach oddolnych. Jednocześnie nadali jej
współczesny wymiar, pasujac̨y do zglobalizowanego świata. Odnieśli sie ̨rów-
nież do współczesnych trendów w światowej ekonomii, różniac̨ej sie ̨od tej z
czasów klasyków.

Ogromna ̨ wartościa ̨ ekonomii uczestniczac̨ej (zwanej też parecon, od an-
gielskiego participatory economy) jest pokazanie, że ekonomia może wygla-̨
dać zupełnie inaczej niż ta do której przywykliśmy, czyli bed̨ac̨a domena ̨
„oświeconych” gron eksperckich oraz polityków. Terminy ekonomiczne nie
musza ̨ kojarzyć sie ̨ wiek̨szości ludzi z obcym jez̨ykiem, zrozumiałym tylko
dla uprzywilejowanej warstwy zarzad̨ców i kapitalistów. Hahnel i Albert mó-
wia,̨ że odebranie tym grupom władzy ekonomicznej nie musi doprowadzić
do zawalenia sie ̨ gospodarki. Czes̨to zreszta ̨ okazuje sie ̨ jak iluzoryczna jest
wiedza wszystkich menadżerów, dyrektorów, doprowadzajac̨ych właśnie do
katastrofy w wyniku której cierpia ̨ zwykli ludzie. W systemie proponowa-
nym przez Hahnel’a i Alberta to właśnie społeczeństwo przejmuje odpowie-
dzialność za swój los za pośrednictwem rad konsumentów i pracowników.
Co istotne rady te składałyby sie ̨ z osób o równej pozycji, a wszelkie funk-
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cje miałyby jedynie charakter administracyjny. Wszelkie działania sa ̨ dziek̨i
temu transparentne, a różnorodne zakulisowe rozgrywki, tak czes̨to towa-
rzyszac̨e obecnej ekonomii, niemożliwe. Jest to istotne zwłaszcza jeśli przyj-
rzeć sie ̨ wielu obecnym projektom różnorodnych rad pracowniczych funk-
cjonujac̨ych w kapitalizmie, w których licza ̨ sie ̨ przede wszystkim liderzy i
ich interesy. Ekonomia uczestniczac̨a jest radykalnym zerwaniem z takim
hierarchicznym ładem. Podważa również sensowność wszechobecnej kon-
kurencji, ponieważ opiera sie ̨ na planowaniu i współpracy mied̨zy różnymi
kolektywami. Eliminuje tym samym jeden z najbardziej szkodliwych czyn-
ników kapitalizmu, powodujac̨y miedzy innymi zamykanie całych zakładów
czy maksymalizacje ̨ zysków kosztem pracowników. W koncepcji Hahnel’a i
Alberta nie mamiejsca na akcjonariuszy, którzy jednym swoim posuniec̨iem
moga ̨ skazać na bezrobocie ludzi z drugiego końca świata. Nie ma też miej-
sca na wszelkie marnotrawne aspekty ekonomii, polegajac̨e na ochronie sys-
temu patentowego, czy zatrudnianiu armii prawników i ekspertów w celu
zniszczenia konkurencji. Alternatywa ̨ jest racjonalna i zrównoważona kon-
sumpcja, bo właśnie taka towarzyszyłaby społecznemu zarzad̨zaniu środka-
mi produkcji.

Nie można zapominać również o tym, że ekonomia uczestniczac̨a nie jest
sposobem na naprawianie kapitalizmu. W przeciwieństwie na przykład do
Keynesistów, wierzac̨ych w poprawe ̨ sytuacji przez interwencje ̨ państwa,
przy jednoczesnym zachowaniu systemu, Hahnel i Albert od poczat̨ku
odrzucili takie serwowanie społeczeństwu fałszywych alternatyw. Być
może właśnie dlatego ich teoria jest w dużej mierze ignorowana. Nie
pasuje ani do neoliberalnej, ani socjaldemokratycznej wizji świata. Nie po
drodze z nia ̨ jest też dużej cześ̨ci radykalnej lewicy, cechujac̨ej sie ̨ zarówno
hurrarewolucjionizmem jak i przywiaz̨aniem do hierarchii.

Wzrost zainteresowania ekonomia ̨ uczestniczac̨a wiaż̨e sie ̨ dopiero z po-
wstaniem ruchu alterglobalizacyjnego, czy ściślej mówiac̨ ruchów alterglo-
balizacyjnych pod koniec lat 90. zeszłego wieku. Cześ̨ć z nich poszukujac̨ al-
ternatyw przyjeł̨o właśnie ta ̨koncepcje za podstawe ̨swojego działania. Obec-
nie istnieje wiele grup wcielajac̨ych w życie zasady pareconu. Czes̨to przyj-
muje to postać tworzenia małych społecznie zarzad̨zanych przedsieb̨iorstw,
z konieczności funkcjonujac̨ych jednak w ramach kapitalizmu. O ile skala
tych działań jest mała, o tyle na świecie mamy do czynienia też z przykłada-
mi szerszego zastosowania ekonomii uczestniczac̨ej. Najlepszym z nich jest
Argentyna, gdzie wiele całkiem sporych przedsieb̨iorstw jest obecnie prowa-
dzonych przez samych pracowników. Krach systemu neoliberalnego z roku
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2001 doprowadził do tego, że prawie 500 zakładów zostało przejet̨ych przez
załogi. Kapitaliści w obliczu kryzysu dbali bowiem jedynie o swoje majat̨ki,
a wszelkie mity „społecznej odpowiedzialności biznesu” czy „solidaryzmu
społecznego” prysły z dnia na dzień. Przejec̨ie zarzad̨zania przez załogi było
sposobem ratowania fabryk przed likwidacja.̨ Okazało sie,̨ że wbrew prze-
widywaniom neoliberałów, wieszczac̨ych rychłe załamanie sie ̨ nowej uspo-
łecznionej własności, zaczeł̨a sie ̨ ona rozwijać. W wielu wypadkach dziek̨i
nowym zasadom organizacji pracy osiag̨niet̨o wyniki lepsze niż pod zarza-̨
dem kapitalistów. Fabryki takie jak Zanon stały sie ̨ słynne na całym świecie
i sa ̨wzorem dla postep̨owych ruchów społecznych.

Omawiajac̨ koncepcje ̨ ekonomii uczestniczac̨ej nie można tez zapominać
o zbliżonym do niej nurcie budżetu uczestniczac̨ego, czyli tworzenia lokal-
nych budżetów w oparciu o oddolne działania grup mieszkańców. System
ten w różnej skali rozwija sie ̨ już w kilkuset miastach na całym świecie, w
tym najwiek̨szym z nich i zarazem najbardziej znanym, brazylijskim Porto
Allegre. Działa także, choć w mniejszym stopniu również w krajach Unii Eu-
ropejskiej, gdzie nie podważa jednak podstaw kapitalizmu.

Koncepcja ekonomii uczestniczac̨ej nie jest wiec̨ czysta ̨ teoria,̨ funkcjonu-
jac̨a ̨ jedynie w gronach akademickich. Jej siła ̨ jest właśnie fakt, że kształtuje
sie ̨w praktyce. Być może w przyszłości bed̨zie ewoluowała i dostosowała sie ̨
do sytuacji. Jej szczegóły moga ̨sie ̨ także różnić od tego co proponuja ̨Hahnel
i Albert. Pozostanie jednak oparta na tych samych antyautorytarnych i an-
tykapitalistycznych zasadach, zasadach prawdziwej demokracji, dotyczac̨ej
wszystkich sfer życia. Ekonomia uczestniczac̨a ma szanse ̨na tyle, na ile bed̨a ̨
kształtować ja ̨ różnorodne ruchy społeczne, na ile społeczeństwa pozostana ̨
aktywne i nie dadza ̨ sobie wmówić, że ekonomia to sfera zakazana i niedo-
step̨na dla zwykłego człowieka. Warto pamiet̨ać o tym czytajac̨ ta ̨ ksiaż̨ke.̨
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